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10. Conclusies 
 
Van de Sharpeville-protesten in Amsterdam in 1960 tot de campagne rondom de eerste democratische 
verkiezingen in Zuid-Afrika; ruim dertig jaar lang heeft de anti-apartheidsbeweging de Nederlandse 
bevolking betrokken bij de situatie in Zuid-Afrika. De publieke opinie over de blanken in Zuid-Afrika 
verschoof van gevoelens van stamverwantschap naar schaamte en verontwaardiging. Dat een groot deel 
van de Nederlanders zich betrokken voelde bij wat er in Zuid-Afrika gebeurde en bereid was om deze 
betrokkenheid om te zetten in concreet handelen is waarschijnlijk het grootste succes geweest van de 
anti-apartheidsbeweging. De steun en de actiebereidheid van een groot deel van de bevolking werkte 
vervolgens als drukmiddel richting de overheid en het bedrijfsleven. 
Vanaf het begin hebben vijf organisaties voor de continuïteit in de beweging gezorgd: het CZA, BOA, 
de AABN, Kairos en het KZA. In aantal (betaalde) stafleden was het KZA de grootste, in die 
organisatie werkten vijftien tot twintig mensen. Dan kwam de AABN (acht tot tien betaalde stafleden), 
bij Kairos werkten drie mensen, bij BOA twee en DAFN had één betaalde kracht. De leidende figuren 
binnen de grootste organisaties vertoonden opmerkelijke continuïteit. Bij de AABN waren Conny 
Braam, Fons Geerlings en Kier Schuringa van begin tot eind de bekende gezichten. Bij het KZA waren 
dat Sietse Bosgra, Trineke Weijdema en Paul Staal. Cor Groenendijk en Erik van den Bergh bleven 
lange tijd de centrale krachten van Kairos, en Esau du Plessis was het boegbeeld van BOA.1496 De 
centrale figuren zorgden voor stabiliteit binnen de organisaties en maakten dat zowel de pers als de 
politiek konden rekenen op vaste woordvoerders. Waarschijnlijk heeft het persoonlijke 
doorzettingsvermogen van deze centrale figuren een rol gespeeld in het succes van de Nederlandse 
anti-apartheidsstrijd. Een nadeel was dat de persoonlijke verhoudingen tussen de diverse voorlieden 
gedurende lange tijd ook de verhoudingen tussen de organisaties bepaalden. Dat gold in sterke mate 
voor de relatie tussen het KZA en de AABN.1497  
De anti-apartheidsbeweging was voor de hoofdpersonen meer dan een baan; een groot deel van hun 
leven speelde zich binnen de beweging af. De vervlechting van het persoonlijke leven met de beweging 
leidde voor AABN-oprichter Berend Schuitema zelfs tot een persoonlijk drama. Na de val van het anti-
apartheidsbewind kwam niet alleen een einde aan de beweging, maar stopte ook een belangrijk deel 
van de levensvervulling van de leidende figuren. Daar zit een zekere tragiek in. De organisaties (en hun 
leiders) zijn op verschillende manieren omgegaan met de vraag wat te doen toen de strijd was 
gestreden. Conny Braam had de dagelijkse gang van zaken bij de AABN al eerder vaarwel gezegd, 
maar dook vervolgens met minstens evenveel passie en commitment in het Vula-netwerk. Toen de 
strijd was gestreden vestigde zij zich als romanschrijfster. Vier van de boeken die zij sindsdien 
publiceerde gaan over Zuid-Afrika en de apartheid, maar ook in de andere romans neemt de strijd tegen 
onrecht steeds een centrale plaats in. Na 1996 trokken ook Sietse Bosgra en Trineke Weijdema zich 
terug. Bosgra zocht nieuwe onderwerpen, zoals de situatie in het Midden-Oosten. Paul Staal had de 
beweging al in 1985 verlaten. Cor Groenendijk van Kairos zette zich na het einde van de apartheid met 
evenveel toewijding in voor asielzoekers in Nederland. 
Kier Schuringa bleef in zekere zin verbonden aan de beweging, en ontfermde zich over de archieven 
van de verschillende bewegingsorganisaties. Bart Luirink, vanaf het midden van de jaren tachtig 
drijvende kracht achter de AABN, slaagde erin om uit de boedel van de beweging een publieksblad 
over Afrika te redden. Het belangrijkste institutionele restant van de anti-apartheidsbeweging is 
misschien wel het NIZA (later opgegaan in ActionAid), dat zich, vooral op basis van de hulppoot van 
het KZA, ontpopte tot een professionele ontwikkelingsorganisatie.  
 
Een verzuilde beweging 
De anti-apartheidsbeweging als geheel is door meerdere mensen als ‘verzuild’ omschreven.1498 De 
zuilen waren socialistisch/algemeen, communistisch, christelijk, maoistisch. Alle zuilen hadden eigen 
‘natuurlijke’ achterbannen, specifieke organisaties waarmee werd samengewerkt, eigen lokaties waar 
men elkaar kon treffen, eigen contacten bij de politiek, het bestuur, de wetenschap, het maatschappelijk 
middenveld. Maar er is ook een opmerkelijk onderscheid met het Nederlandse zuilensysteem, zoals 
onder andere beschreven door politicoloog Arend Lijphart.1499 Een belangrijke karakteristiek van het 
Nederlandse systeem van verzuiling is dat de verschillen tussen de zuilen vooral aan de basis werden 
benadrukt. De toppen van de zuilen, de elites, werkten juist nauw met elkaar samen en vormden ook 
vrijelijk coalities. Binnen de anti-apartheidsbeweging daarentegen waren vooral de toppen verzuild. De 

                                                
1496 Bosgra (2008). 

1497 Zie ook: Bosgra (2008), p 17. 

1498 Onder andere door Buijs (1995), p 29, door De Boer (1999), p 198, en door Van Beurden en Huinder (1996), p 158. 

1499 Lijphart, A. Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. Becht, Haarlem, 1990. 
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verschillen in ideologie, aanpak en strategie werden door de elite van de beweging geaccentueerd. Aan 
de basis – bijvoorbeeld op lokaal niveau – hadden mensen eigenlijk nauwelijks weet van de verschillen 
tussen de bewegingsorganisaties. En als ze ervan wisten, dan begrepen ze er niet zo veel van. De 
meeste lokale activisten was het min of meer om het even aan welke landelijke campagnes en acties ze 
meededen. Een soortgelijke ‘omgekeerde verzuiling’ was bijvoorbeeld ook te zien in de 
vredesbeweging, waar het door de CPN (met financiering van de DDR) opgerichte comité Stop de 
Neutronenbom bestreden werd door de top van het Interkerkelijk Vredesberaad en door de PSP,1500 
terwijl lokale vredesgroepen alle initiatieven zagen als onderdeel van één grote beweging tegen 
kernbewapening.  
De verzuiling van de beweging was zowel een voordeel als een nadeel. Het nadeel was dat de groepen 
regelmatig met elkaar botsten en, ondanks onderlinge afspraken, zich niet zelden in elkaars vaarwater 
begaven. Onderhandelingen over gezamenlijke verklaringen, over het meedoen in elkaar acties duurden 
eindeloos en hadden vaak niet het gewenste resultaat. Lokale groepen begrepen lang niet altijd waarom 
er vanuit het ‘hoofdkantoor’ niet positief werd gereageerd op acties die vanuit andere organisaties 
waren opgezet. Een voordeel van de verzuiling was dat de verschillende groepen elk een specifieke 
achterban in de Nederlandse samenleving konden aanspreken, op een toon en met voorstellen die voor 
de deze achterban passend en herkenbaar waren. Dat heeft ongetwijfeld tot een verbreding van de 
aanhang geleid. Ook maakte de onderlinge wedijver en de concurrentie, vooral tussen de AABN en het 
KZA, dat de organisaties ‘scherp en prestatiegericht’ bleven.”1501 Sietse Bosgra signaleert een 
‘natuurlijke taakverdeling’ tussen de vijf organisaties en constateert dat de organisaties elkaar 
wederzijds versterkten.1502 
 
De verdeeldheid tussen de toppen van de organisaties was voor een gedeelte ook het gevolg van 
tegengestelde belangen. Vooral tussen het KZA en de AABN speelde de kwestie van de band met het 
ANC. Aanvankelijk kon de AABN een exclusieve relatie met het ANC claimen, maar vanaf 1976 dong 
het KZA ook naar de hand van de bevrijdingsbeweging. De status van ‘unieke vertolker van de 
opvattingen van bevrijdingsbeweging ANC in Nederland’ was voor AABN en KZA van groot belang. 
Spreken namens de onderdrukte meerderheid gaf toegevoegd gewicht aan de boodschap van de 
organisaties. Het ANC, als meest bekende organisatie, was belangrijk. Voor het KZA was het daarom 
nauwelijks een optie om zich meer te ontwikkelen als spreekbuis van, bijvoorbeeld, de Black 
Consiousness Movement van Steve Biko. 
De persoonlijke verhoudingen tussen de hoofdpersonen hebben de verdeeldheid verergerd. Conny 
Braam en Sietse Bosgra waren tegenpolen in vrijwel alles, behalve in gedrevenheid. Ook Esau du 
Plessis, de man achter de BOA, was lang niet altijd even makkelijk om mee samen te werken. 
 
Méér dan een aantal organisaties met hetzelfde doel, was de anti-apartheidsbeweging een netwerk 
waarin veel verschillende soorten actoren een rol speelden. Reeds op heel laag niveau, door voor 
bepaalde producten te kiezen en andere links te laten liggen, konden Nederlanders, individueel of 
georganiseerd, een bijdrage leveren aan de strijd tegen apartheid. Door de beslissing van al dan niet 
tanken bij Shell, kopen van Outspanfruit, beleggen in Krugerrands of vakantie vieren in Zuid-Afrika 
werd de situatie in Zuid-Afrika een ‘huiskameronderwerp’. Vanaf dit bescheiden niveau van anti-
apartheidsactivisme waren er talrijke mogelijkheden om op een meer actieve manier betrokken te zijn 
bij de strijd tegen apartheid. Geld geven aan de inzamelingsacties van de anti-apartheidsorganisaties, of 
meedoen aan campagnes en manifestaties waren andere manieren om de betrokkenheid bij wat er in 
Zuid-Afrika gebeurde vorm te geven. Actievere mogelijkheden waren onder andere, lid worden van 
een plaatselijke organisatie, druk uitoefenen op de eigen winkelier om geen Zuid-Afrikaanse producten 
te verkopen, druk op de politiek uitoefenen, mede organiseren van activiteiten in de eigen buurt, binnen 
de vereniging, school of werk. Zelfs gewelddadige aanslagen en vernielingen hoorden vanaf het 
midden van de jaren tachtig tot het actierepertoire. Een groot deel van de Nederlandse bevolking was 
op het laatst op één of andere manier actief in het vormgeven van het protest tegen de apartheid in 
Zuid-Afrika en het organiseren van druk opdat Nederland zich krachtiger zou uitspreken. 
De afwijzing van apartheid was algemeen, waar het om ging was wat Nederland te doen stond. Zuid-
Afrika was voor veel mensen ‘ver van het bed’. Of er al dan niet apartheid heerste in Zuid-Afrika had 
op het alledaagse leven van Nederlanders geen merkbare invloed. De anti-apartheidsbeweging is er 
echter in geslaagd om de discussie over wat Nederland tegen de apartheid kon doen te vertalen en te 
verpakken tot kwesties die Nederlanders in het dagelijkse leven tegen konden komen. Dankzij de anti-

                                                
1500 Graaf, Beatrice de. Over de Muur. De DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging. Boom, Amsterdam, 2004. 

1501 Van Beurden en Huinder (1996), p 158. 

1502 Bosgra (1988), p 21. 
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apartheidsbeweging konden Nederlanders concreet iets doen aan een situatie waar ze zich normaal 
machteloos over zouden voelen. 
 
Protest event analysis 
Het succes van de anti-apartheidsbeweging kan onder andere afgemeten worden aan de ontwikkeling 
van de hoeveelheid aandacht die er in de Nederlandse samenleving aan de apartheid in Zuid-Afrika 
werd besteed. Die ontwikkeling is bijvoorbeeld te meten door het turven van de berichtgeving in de 
media. Aan de hand van de berichten in de Leeuwarder Courant (het enige Nederlandse dagblad dat in 
de tijd van schrijven alle edities uit de periode 1960-1994 digitaal beschikbaar had) is nagegaan in 
hoeverre de aandacht in Nederland voor apartheid varieerde tussen 1960 en 1994 (zie figuur 1). 
Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat deze aandacht een gevolg was van de acties en activiteiten van de 
anti-apartheidsbewegingen. Wel is opvallend dat de grafiek van het aantal berichten over Zuid-Afrika 
en de apartheid tamelijk nauwkeurig de grafiek over het aantal acties met betrekking tot Zuid-Afrika 
volgt (zie figuur 2). Een belangrijke factor voor de aandacht in de media voor apartheid zijn uiteraard 
de gebeurtenissen in Zuid-Afrika zelf. Maar dat is zeker niet de enige factor. De aandacht in de media 
tijdens twee bepalende gebeurtenissen in Zuid-Afrika op het gebied van apartheid, namelijk de doden 
die vielen in Sharpeville in 1960 en in Soweto in 1976, zorgen weliswaar voor een stijging van het 
aantal krantenberichten over Zuid-Afrika en de apartheid, maar de aandacht tijdens deze periode is 
aanmerkelijk lager dan in de topjaren 1985, 1986 en 1988, toen weliswaar opnieuw de noodtoestand 
gold in Zuid-Afrika, maar qua ontwikkelingen toch minder aan de hand was dan in 1960 en 1976.  
De keuze van kranten om al dan niet over bepaalde zaken te berichten is niet alleen afhankelijk dan de 
‘objectieve ernst’ van de gebeurtenis. Het is ook afhankelijk van de mate waarin de redactie meent dat 
de lezers zich betrokken voelen bij de gebeurtenis of de plaats waar de gebeurtenis zich afspeelt. Het 
vergroten van die betrokkenheid was één van de doelen van de anti-apartheidsbeweging. Daarmee is de 
media-aandacht voor Zuid-Afrika een mogelijke indicator voor het succes van de anti-
apartheidsbeweging.  
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Figuur 1: Aantal vermeldingen in de Leeuwarder Courant tussen maart 1960 tot april 1994 van: 
apartheid in Zuid-Afrika, de oorlog in Vietnam, Chili onder Allende en later Pinochet, Nicaragua en de 
Sandinisten.  
 
Voor het onderzoeken van de kracht van de anti-apartheidsbeweging aan de hand van de frequentie en 
de aard van de vormen van protest (protest event analysis) is gezocht op de gecombineerde zoekterm 
‘Zuid-Afrika’ en ‘apartheid’. Dit leverde bijna vierduizend berichten op in de periode tussen maart 
1960 (Sharpeville) en april 1994 (eerste algemene non-raciale verkiezingen). In totaal werd in die 
berichten melding gemaakt van 472 verschillende Nederlandse acties tegen de apartheid in Zuid-Afrika 
en/of het Nederlandse beleid ten opzichte van het apartheidsregime. Bij een steekproef bleek dat een 
beperkt aantal berichten over acties in het kader van de strijd tegen de apartheid door de gekozen 
zoektermen niet naar boven kwamen. Vaak betrof dit dan berichten die wel melding maakten van de 
actie zelf, maar waar het feit ontbrak dat het een actie betrof in het kader van de strijd tegen apartheid 
in Zuid-Afrika. Ik heb ervoor gekozen deze berichten buiten beschouwing te laten.  
Bij het karakteriseren van de diverse acties is de indeling van Duyvendak en Koopmans gebruikt.1503 
Zij onderscheiden vijf actiestrategieën: conventionele strategieën (zoals het sturen van brieven, 
ingezonden brieven, publicaties, pamfletten ronddelen, oproepen tot actie, culturele uitingen et cetera), 
demonstratieve strategieën (zoals openbare bijeenkomsten, manifestaties, demonstraties, stille tochten, 
inzamelingsacties, kaartenacties, veilingen et cetera), confrontatieve strategieën (zoals boycots, 
verstoring van de activiteiten van tegenstanders, graffiti spuiten, illegaal affiches plakken, blokkades, 
nep bommeldingen, openbaar maken geheime documenten et cetera), gewelddadige strategieën (zoals 
(poging tot) brandstichting, stenen gooien, diefstal, vernielingen van goederen et cetera). Een vijfde 
actiestrategie die Duyvendak en Koopmans noemen is die van de directe democratie, met als 

                                                
1503 Duyvendak et al (1992), p 254 e.v. 



 319 

actievormen het organiseren van referenda en volkspetitionnementen. Omdat deze strategie niet 
gebruikt is door de Nederlandse anti-apartheidsbeweging (en sowieso nauwelijks past binnen het 
Nederlandse politieke systeem) is deze hier buiten beschouwing gelaten. 
Sommige acties zijn niet helder binnen een categorie te plaatsen, zoals bijvoorbeeld een oproep tot een 
boycot of een manifestaties ter ondersteuning van een boycotactie. Een algemene oproep tot een boycot 
(dus niet de boycot zelf!) is ingedeeld bij de conventionele actiestrategie. Het daadwerkelijk boycotten 
of uitsluiten van bepaalde partijen door een instelling, bedrijf of organisaties beschouw ik als een 
confrontatieve actiestrategie evenals het in gang zetten van een boycotcampagne. Manifestaties en 
demonstraties in het kader van een boycotcampagne zijn ook ingedeeld bij de demonstratieve 
actiestrategie. Dreiging met geweld heb ik geclassificeerd als een gewelddadige strategie. 
Als binnen een grotere campagne diverse acties plaatsvonden, dan zijn de aparte berichtgevingen van 
die acties meegenomen in de telling. Ook enkele acties van de overheid, zoals bijvoorbeeld initiatieven 
van lokale overheden die onderdeel waren van de strijd tegen de apartheid, zijn meegeteld. In sommige 
gevallen zijn ook resultaten van een actie meegenomen; bijvoorbeeld als een instelling na druk besluit 
het contact met een Zuid-Afrikaanse partner te verbreken dan is dat meegeteld als score (namelijk als 
boycot, dus confronterend). Het besluit van ABN en AMRO Bank om geen leningen meer te 
verstrekken aan Zuid-Afrika is opgenomen als boycotactie, evenals het besluit van de Makro (SHV) 
om zich terug te trekken uit Zuid-Afrika. In zekere zin kan worden volgehouden dat een bedrijf dat 
besluit geen goederen meer te importeren uit Zuid-Afrika, daarmee deel wordt van de anti-
apartheidsbeweging.  
Media-uitingen over de apartheid (zoals bijvoorbeeld inhoudelijke TV-uitzendingen, documentaires) 
waar de Leeuwarder Courant melding van maakte zijn niet geteld als ‘actie’ tenzij de uitzending 
nadrukkelijk onderdeel was van een bredere campagne van de anti-apartheidsbeweging, zoals 
bijvoorbeeld de uitzending van het Wembleyconcert in juni 1988. 
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Figuur 2: Protest Event Analysis. Aantal acties in Nederland in het kader van de anti-apartheidsstrijd 
genoemd in de Leeuwarder Courant van maart 1960 tot april 1994. Onderverdeeld in actievormen: 
conventioneel, demonstratief, confronterend en gewelddadig. 
 

Succesfactoren 
Ik identificeer zeven factoren die maken dat een beweging erin kan slagen om het publiek te 
mobiliseren: het genereren van publiciteit, het kiezen van effectieve actiemethodes, het ontwikkelen 
van een goede strategie, het samenwerken met andere actoren, het bieden van een 
handelingsperspectief, het identificeren van een herkenbare vijand en het opbouwen van een goede 
interne organisatie (zie paragraaf Succesfactoren in publieksmobilisatie en beleidsbeïnvloeding in de 
inleiding van dit boek). Uiteraard hebben bovengenoemde factoren een zekere mate van overlap en/of 
vloeien uit elkaar voort.  
Het mobiliseren van het publiek is vervolgens een middel om een later doel te bereiken: het 
beïnvloeden van het beleid van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ik identificeer 
vijf factoren die het succes hierin kunnen bepalen: beschikken over relevante informatie, aansluiten bij 
bestaande definities, het doen van realistische beleidsvoorstellen, de omvang van de achterban, en de 
steun van een relevante elite. Hoe de verschillende bewegingsorganisaties scoren op de zeven 
succesfactoren van de publieksmobilisatie en op de vijf succesfactoren van de beleidsbeïnvloeding is 
samengevoegd in tabel 1. De uiteindelijke scores (variërend tussen zeer zwak en zeer sterk) zijn 
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gebaseerd op interviews, archiefonderzoek en andere geschreven bronnen. Maar daarnaast zit er een 
zekere mate van subjectiviteit in verscholen. Ook is het lastig om heel verschillende organisaties te 
vergelijken wat betreft, bijvoorbeeld, de gekozen strategie en om een oordeel te geven over 
succesfactoren over een langere periode waarin een organisatie mogelijk de werkwijze aanpast. In de 
volgende paragrafen zal ik, met bovengemelde kanttekeningen in het achterhoofd, de diverse scores 
verantwoorden. 
 
 
Tabel 1. Matrix van succesfactoren  
 
Succesfactoren voor 
publiekmobilisatie 

CZA BOA AABN Kairos Anti-
Shell 

KZA Radicale 
clubs 

Genereren van publiciteit Zeer 
zwak 

Zeer 
sterk 

Sterk Zwak Zeer sterk Sterk Zeer sterk 

Effectiviteit actiemethode Zwak Zeer 
sterk 

Sterk Matig Matig Sterk Sterk 

Strategie Zwak Sterk  Sterk Sterk Matig Zeer sterk Matig 
Samenwerking Matig Zwak Matig Sterk Sterk Sterk Zeer zwak 
Handelingsperspectief Zeer 

zwak 
Zeer 
sterk 

Matig Matig Sterk Sterk Zeer zwak 

Identificatie gemeenschappelijke 
vijand/vriend 

Matig Zeer 
sterk 

Zeer 
sterk 

Sterk Zeer sterk Sterk Sterk 

Interne organisatie Zwak Matig Sterk Sterk Sterk Sterk Zeer zwak 
Totaalweging van succes in 
beïnvloeden publieke opinie 

Zwak Sterk Sterk Sterk Sterk Sterk Zwak 

        
Succesfactoren voor 
beleidsbeïnvloeding  

       

Beschikking over relevante 
aanvullende informatie 

Zeer 
zwak 

Matig Zeer 
sterk 

Sterk Sterk Zeer sterk Matig 

Aansluiting bij gangbare 
definities/terminologieën 

Sterk Matig Matig Sterk Matig Zeer sterk Zeer zwak 

Realistische beleidsvoorstellen matig Sterk Matig sterk Matig Sterk Zeer zwak 
Omvang van de achterban Zwak Sterk Sterk Sterk Sterk Sterk Zeer zwak 
Steun van relevante elite Matig Matig Matig Sterk Sterk Sterk Zeer zwak 
Totaalweging van succes in 
beleidsbeïnvloeding 

Zwak Matig Matig Sterk Matig Sterk Sterk 

 
Zeer zwak - zwak - matig/neutraal - sterk - zeer sterk 
Scores van zeven Nederlandse anti-apartheidsorganisaties op een aantal factoren die het succes 
bepalen in het beïnvloeden van de publieke opinie en het beïnvloeden van het beleid met betrekking tot 
Zuid-Afrika en de apartheid, bekeken over de hele periode van hun bestaan. 
 
Conclusies CZA 
Het latere oordeel van anti-apartheidsactivisten over het Comité Zuid-Afrika was niet mals. Het CZA 
werd, onder andere door de initiatiefnemers van de AABN, weggezet als braaf, burgerlijk en 
onvoldoende radicaal. Het is moeilijk om, terugkijkend, de prestaties van het CZA niet af te meten aan 
de successen van haar opvolgers.  
De tragiek van het CZA was misschien dat de organisatie te vroeg kwam. Tot halverwege de jaren 
zestig van de vorige eeuw golden internationale betrekkingen bij uitstek als een beleidsterrein waarover 
alleen ‘de elite’ kon en mocht oordelen.1504 Het ging hierbij immers om zaken van vitaal Nederlands 
belang en die zouden niet gediend zijn met een partijdige, onprofessionele benadering.1505 Pas vanaf het 
midden van de jaren zestig konden actoren buiten de uitvoerende macht, zoals kerken, vakbonden, 
werkgeversorganisaties, maatschappelijke bewegingen, studenten, actiegroepen, de academische 
wereld et cetera, meer invloed verwerven in het vaststellen van het buitenlandse beleid.1506 Het 
antwoord van de betrokkenen van het CZA op de geringe openingen die er in het politieke systeem 
zaten om de koers te beïnvloeden was zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij de bestaande 
structuren. Het CZA hoopte het beleid van Nederland richting Zuid-Afrika te beïnvloeden door aan te 
haken bij de politieke elite. Zich qua opvattingen, actiemethoden of qua ideologie al te ver te bewegen 
buiten de breed aanvaarde kaders betekende automatisch politieke marginaliteit, zo was de gedachte. 

                                                
1504 Everts (1985) en Voorhoeve (1979). 

1505 Everts (1985), p 6. 

1506 Everts (1985), p 7. 
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Daarom kozen de initiatiefnemers van het CZA voor boegbeelden die, naar men meende, aanvaardbaar 
waren voor de elite en invloed konden hebben op de vertegenwoordigers van de status quo.  
Maar paradoxaal genoeg leidde de keuze van het CZA om zich niet te ver buiten de begaande paden te 
begeven juist tot publieke marginaliteit. Maar ook toen duidelijk was dat er een andere wind in 
Nederland waaide, waarbij ook het buitenlandse beleid meer ter discussie kon komen te staan, zag het 
CZA de mogelijkheden niet: te veel ‘structure’, te weinig ‘agency’. Dit tot frustratie van enkele 
jongeren betrokken bij het comité. Het comité miste de aansluiting tot de grote maatschappelijke 
veranderingen die in Nederland in de jaren zestig plaatsvonden. De betrokkenen bij het CZA waren 
conformistisch, in meerderheid afkomstig uit de vooroorlogse generatie, en vooral gefocussed op 
beleidsbeïnvloeding. Doordat het comité geen achterban van betekenis had, kon ‘de politiek’ de eisen 
van het CZA zonder electoraal risico naast zich neerleggen. Het CZA werd door de politiek niet gezien 
als een relevante vertolker van breder in de maatschappij levende opinies. 
Wat het CZA onvoldoende voor elkaar kreeg, was de beweging te ‘nestelen’ in de samenleving. Door 
nauwelijks samen te werken met en aansluiting te zoeken bij maatschappelijke en culturele 
organisaties, bleven het CZA en de strijd tegen de apartheid tamelijk bloedeloos en ééndimensionaal. 
Voor de burgers van het CZA speelden de provo’s en de andere vertolkers van het maatschappelijke 
ongenoegen geen rol. Hun, vaak post-materialistische eisen en verlangens, werden niet gedeeld en niet 
serieus genomen door Joop Voogd en de zijnen. Sterker: ook de methoden van de nieuwe generatie – 
bottom-up, spectaculair, speels, open voor iedereen en niet altijd binnen de grenzen van de wet – 
zouden de zaak van de anti-apartheid geen goed doen, meende het CZA. 
De anti-apartheidsbeweging stond daarmee in contrast met de Vietnambeweging. De Vietnambeweging 
die net een paar jaar later opkwam werd, méér dan het CZA, ‘van onderop’ gevoed. Het publieke debat 
in Nederland over Vietnam werd intensief nadat (vooral) studenten acties hadden gevoerd die in 
rellerige sfeer waren verlopen en waaraan de pers veel aandacht besteedde. Ook de leuze ‘Johnson 
Moordenaar’ zorgde voor veel publieke ophef.1507 Daarnaast kwam de Vietnamoorlog ‘precies op tijd’ 
om mee te liften op de gevoelens van ongenoegen tegenover het ‘bevoegde gezag’ die bij een groot 
deel van de jeugd in de tweede helft van de jaren zestig een hoogtepunt bereikten. Anders dan het CZA 
wist de Vietnambeweging in te haken op de protesten tegen andere ‘misstanden’ zowel internationaal 
als in Nederland zelf. Ook sloten wetenschappers, kunstenaars, artsen, journalisten et cetera zich aan 
bij het protest. Daarmee werd het duidelijk dat niet alleen een klein groepje communisten of pacifisten 
zich druk maakte over Vietnam. 
In media-aandacht moest Zuid-Afrika het afleggen tegen Vietnam. In het begin van de jaren zestig 
kreeg de apartheid marginaal meer aandacht, maar dat veranderde vanaf het midden van de jaren zestig, 
toen de eerste Amerikaanse grondtroepen landden op Vietnamese bodem, en de protesten tegen de 
steeds grootschaliger oorlogshandelingen enorm toenamen. Tijdens het hoogtepunt van de ‘roerige 
jaren zestig’, 1967 en 1968, steeg de aandacht voor Vietnam tot een hoogtepunt: rond de vijfhonderd 
berichten per jaar besteedde de Leeuwarder Courant aan het conflict in Zuid-Oost Azië. De aandacht 
voor gebeurtenissen in Zuid-Afrika en het protest daartegen, nam in dezelfde jaren niet toe: 
respectievelijk 31 en 58 berichten. Het laatste volledige jaar dat het CZA functioneerde, 1970, 
besteedde de Leeuwarder Courant 75 keer aandacht aan de apartheid in Zuid-Afrika. De oorlog in 
Vietnam, daarentegen werd 275 keer besproken.  
 
CZA en de publieksmobilisatie 
Al met al scoorde het CZA zeer zwak tot matig op de meeste factoren die de beweging succesvol 
hadden kunnen maken in het mobiliseren van de publieke opinie voor de anti-apartheidsstrijd. 
Door de ‘braafheid’ van de gevolgde actiemethoden bleef het comité goeddeels uit de publiciteit. Het 
zoeken van publiciteit was nauwelijks een aandachtspunt van het comité. Zelfs in het jaar van 
Sharpeville (1960) berichtte de Leeuwarder Courant slechts twaalf keer over acties tegen de 
gebeurtenissen in Zuid-Afrika. Dat is tevens het hoogtepunt wat betreft actieberichtgeving van het hele 
decennium. Dat was geen wonder want, op de fruitboycot en de actie Ton d’r op na, waren de acties 
van het CZA weinig opmerkelijk. In de gehele jaren zestig maakte de LC slechts twee keer melding 
van een ‘confrontatieve’ actie vanuit de anti-apartheidsbeweging: de fruitboycot en een actie waarbij 
anti-apartheidsactivisten stencils uitdeelden bij een vergadering van de NZAW. 
De gebruikte actiemethoden waren daarom ook weinig effectief. De reuring die nodig was om Zuid-
Afrika in de aandacht van de publieke opinie te brengen wist het CZA niet te genereren. De strategie 
om vooral formele brieven te schrijven aan instanties was tot mislukken gedoemd zolang die brieven 
niet gestuurd werden vanuit een organisatie met een voldoende omvangrijke achterban. De 
samenwerking met het studentencomité had een gunstige aansluiting kunnen verzekeren met de 

                                                
1507 Zie: Van Eekert (et al), p 11. 
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‘opstandige’ studentengeneratie van die tijd, maar ook het Stucoza wist de marginaliteit niet te 
ontstijgen en koos voor actiemethodes (nl. geld inzamelen voor Zuid-Afrikaanse studenten) die de 
bestaande structuren nauwelijks uitdaagden. 
De verzuiling in de Nederlandse samenleving maakte dat het CZA geen samenwerking zocht met 
kerkelijke groeperingen. Hoewel voorlieden van kerkelijke groeperingen deel uitmaakten van het 
bestuur van het CZA, heeft de organisatie nooit actief actie gevoerd richting de kerken. Het CZA liet 
hiermee een potentieel machtige bondgenoot links liggen. In het hoofdstuk over Kairos blijkt dat in de 
jaren zestig vanuit de kerken de kritiek op Zuid-Afrika langzaam maar zeker toenam.1508 Het 
‘seculiere’ CZA bemoeide zich nauwelijks met deze ontwikkeling. Ook het feit dat samenwerking met 
de CPN was uitgesloten, met de PSP pas laat op gang kwam en ook de samenwerking met het Angola 
Comité  werd afgehouden, versterkte het isolement van het CZA. 
Het bieden van een handelingsperspectief aan de achterban was in de jaren zestig nog geen algemeen 
aanvaarde strategie. Dat niet-gouvernementele organisaties, zoals een solidariteitscomité, zich 
überhaupt bezighield met een onderwerp dat op het terrein van de buitenlandse betrekkingen lag, was 
al vernieuwend. Dat ‘gewone’ burgers daarin een rol konden spelen was ongekend. De fruitboycot die 
het CZA in 1964 organiseerde had op zich de mogelijkheid om lokale mensen actief bij de anti-
apartheidsstrijd te betrekken (zoals de BOA in de jaren zeventig liet zien), maar hier wreekte zich dat 
het CZA deze boycot inzette toen er vrijwel geen Zuid-Afrikaans fruit in de winkels lag. Bovendien 
had het CZA vrijwel geen contact met lokale organisaties die de campagne in Nederlandse gemeenten 
verder konden uitrollen. De CZA-vertegenwoordigers in een tiental Nederlandse plaatsen werden 
nauwelijks ingezet om lokaal actie te voeren. 
De gekozen dominante strategie van brieven schrijven aan de regering gecombineerd met 
informatievoorziening via het eigen orgaan, bood de achterban van het comité weinig mogelijkheden 
om ‘mee te doen’ en zelf actief te worden. 
Het Defence and Aid Fund verdient hierbij speciale vermelding. Het succes van DAFN (ook al in de 
jaren zestig) verraadde dat Nederland wel degelijk bereid was de portemonnee te trekken voor de 
slachtoffers van apartheid in Zuid-Afrika. Later zou het KZA laten zien hoe een succesvolle combinatie 
gemaakt kon worden van humanitaire steun en politieke lobby. Het CZA was in de jaren zestig nog zo 
‘ver’ niet. Omdat het werk van DAFN grotendeels uit de openbaarheid bleef, heeft de organisatie 
slechts beperkt bijgedragen aan de versterking van de anti-apartheidsbeweging als geheel. Bij het brede 
publiek bleef DAFN relatief onbekend. Ook was de organisatie nauwelijks actief in het druk uitoefenen 
op overheden of bedrijven. Wel was het succes van DAFN een aanwijzing voor de groei van de anti-
apartheidssentimenten in Nederland. 
In het apartheidsregime had de anti-apartheidsbeweging een ideale vijand. Het principe van apartheid 
botste met het gelijkheidsbeginsel dat, vooral na de Tweede Wereldoorlog, in Nederland en elders 
beleden werd. Vooral de praktijk van de ‘kleine apartheid’ met de beruchte ‘slegs vir blankes’ bordjes 
en de wetgeving waarbij mensen van verschillende etnische achtergrond niet met elkaar mochten 
verkeren, stuitte algemeen op onbegrip en woede. Maar in zekere zin bleef het toch een ver-van-het-
bed show. Het CZA slaagde er onvoldoende in om de strijd dichter bij huis te halen, door bijvoorbeeld 
actie te voeren tegen het Nederlandse bedrijfsleven dat zaken bleef doen in Zuid-Afrika of tegen de 
migratie richting dat land. Ook fungeerde het CZA niet als steungroep voor een bevrijdingsbeweging 
zoals het Angola Comité dat was voor het MPLA. De verhouding van het CZA met het ANC was 
relatief afstandelijk. Het was zeker niet zo dat het CZA het ANC naar voren schoof als wervende optie 
voor een toekomstig Zuid-Afrika. Bijvoorbeeld het Rivonia-proces tegen de ANC-top, in 1964, werd 
door het CZA niet aangegrepen voor acties.  
De interne organisatie van het CZA was zwak. De keuze voor een ‘breed’ bestuur werkte wat betreft 
het actievoeren eerder verlammend dan verbredend. De vertegenwoordigers van de maatschappelijke 
geledingen in het bestuur waren nauwelijks bereid om de belangen van de anti-apartheidsstrijd richting 
hun achterban handen en voeten te geven. Het dagelijkse bestuur dat later werd ingesteld was 
weliswaar actief, maar kon onvoldoende tijd vrijmaken om sturing te geven aan acties en campagnes. 
De financiële ruimte om een professioneel kantoor te runnen ontbrak. Inzamelingsacties voor dat doel 
leverden weinig op; ook omdat het CZA nauwelijks aan de weg timmerde. Deze vicieuze cirkel werd 
door de leden van het comité onderkend, maar het ontbrak aan de mogelijkheden en de energie om 
deze impasse te doorbreken. Pas met de overheidssubsidies via de Nationale Commissie 
Ontwikkelingssamenwerking, NCO, konden Nederlandse actiegroepen een professioneel kantoor 
opzetten.  
 
CZA en beleidsbeïnvloeding 

                                                
1508 Zie hierover onder andere: Meijers (2008). 
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Het CZA was in wezen een lobby-organisatie. Het ‘probleem Zuid-Afrika’ werd bestudeerd en op 
grond daarvan kwam het comité met beleidsvoorstellen die aan de politici werden voorgelegd. Dit 
leidde niet tot aanwijsbaar resultaat. De politici en bestuurders konden het CZA straffeloos negeren. 
Het CZA beschikte nauwelijks over unieke informatie op basis waarvan politici naar het CZA zouden 
moeten luisteren. Actiegroepen die zich bewegen op het gebied van de internationale solidariteit 
kunnen hun unieke informatie baseren op de groepen met wie zij solidair zijn. Het CZA beschikte niet 
over unieke informatiekanalen met groepen in Zuid-Afrika of met politieke bewegingen in 
ballingschap, zoals het ANC of het PAC. Hoewel het comité — in de persoon van PvdA-Kamerlid 
Joop Voogd — direct toegang had tot de beraadslagingen in het parlement, had de stem van Voogd met 
betrekking tot de kwestie Zuid-Afrika nauwelijks meer gezag dan die van zijn mede-Kamerleden. 
Het CZA ‘scoorde’ iets beter op het gebied van het doen van realistische beleidsvoorstellen. De eisen 
van het comité pasten bij het bestaande discours in de Kamer, daar stond CZA-voorzitter Voogd garant 
voor. Ook sloot het comité redelijk aan bij de gangbare definities van het probleem. Het CZA werd 
gezien als gematigd wat betreft zowel de beleden standpunten als de gebruikte methodes. Het comité 
was vooral beleidsvolgend en veel minder agendazettend. Daarmee kon het comité hopen op enige 
welwillendheid vanuit politiek en bestuur, maar het droeg niet bij aan de relevantie van de organisatie. 
De actieve achterban van de organisatie was klein. Hoewel apartheid in de jaren zestig in grote delen 
van de Nederlandse bevolking werd afgewezen, was de anti-apartheidsbeweging nog nauwelijks een 
beweging. De bereidheid om tegen het bewind in Zuid-Afrika, of tegen het Nederlandse beleid jegens 
dat land, actie te voeren was minimaal. De directe achterban van het CZA – bijvoorbeeld af te meten 
aan het aantal mensen dat de CZA-nieuwsbrief las – was klein. Wel genoot het CZA in zekere mate de 
steun van een deel van de elite. Door de brede samenstelling van het bestuur, met vertegenwoordigers 
van de grote (en een aantal kleine) partijen evenals vertegenwoordigers van kerkelijke groepen, kon het 
CZA schermen met een grote potentiële achterban. De samenstelling van het ‘grote bestuur’ slokte een 
aanzienlijk deel op van de tijd die de betrokkenen aan het CZA konden besteden. Deze achterban werd 
echter nauwelijks gemobiliseerd. De steun voor het CZA was passief. Zolang het CZA zich gematigd 
bleef opstellen was medewerking van de vertegenwoordigers van de elite gewaarborgd. Zodra het 
comité een meer radicale koers in leek te willen slaan dreigde de steun van de elite af te brokkelen, 
zoals daadwerkelijk gebeurde met Henk Vonhoff toen het CZA geweld van ANC-zijde niet meer 
veroordeelde. 
 
De invloed van het CZA op het Nederlandse beleid met betrekking tot Zuid-Afrika moet, al met al, als 
beperkt worden gezien. Concrete directe pogingen van het comité om het beleid een van te voren 
aangegeven richting uit te sturen zijn stuk voor stuk mislukt; dat geldt de pogingen de leveranties van 
wapens aan Zuid-Afrika te verhinderen (in het geval van de mogelijke leverantie van duikboten zag het 
CZA zelfs af van lobbypogingen!), het tegenhouden van wederzijdse bezoeken op ministerieel niveau 
(zoals het bezoek van minister Bakker), het pleidooi voor een kritischer stemgedrag in de VN, het 
verzoek om de kwestie Zuid-Afrika een rol te laten spelen bij de formatie van kabinet Marijnen et 
cetera. Omdat het CZA er niet in slaagde om een duidelijk herkenbare achterban van enige omvang op 
te bouwen was de ‘maatschappelijke druk’ die van het comité uitging beperkt. In de ongeveer tien jaar 
van z’n bestaan heeft het comité ook weinig teweeggebracht in het veranderen van het beleid van niet-
goevernementele instellingen en bedrijven. Het CZA schreef regelmatig brieven, bijvoorbeeld aan 
sportorganisaties die banden onderhielden met Zuid-Afrika, maar de reacties waren steevast afwijzend. 
 
Conclusies BOA 
De Boycot Outspan Actie is verantwoordelijk voor één van de grootste successen van de anti-
apartheidsbeweging in Nederland. In enkele jaren slaagde de organisatie er in om Outspanfruit vrijwel 
geheel van de Nederlandse markt te verdrijven. Outspan werd hét symbool van de onderdrukking in 
Zuid-Afrika. Tot diep in de jaren tachtig, toen er eigenlijk nog nauwelijks Outspan werd verkocht in de 
winkels en het merk in ieder geval geen doelwit meer was van acties, werden anti-
apartheidsorganisaties door Nederlandse burgers gewaarschuwd als er ergens Outspanproducten 
opdoken. Deze evaluatie van het succes van BOA in het mobiliseren van het publiek en het 
beïnvloeden van het beleid slaat vooral op de eerste periode van de organisatie, toen de boycot van 
Zuid-Afrikaans fruit voorop stond. In de tweede helft van haar bestaan werd de BOA steeds marginaler 
en minder beeldbepalend voor de beweging. 
 
BOA en de publieksmobilisatie 
Het affiche van BOA met het hoofd op de fruitpers is voor veel mensen hét beeld van de anti-
apartheidstrijd. Zeker in de eerste helft van het bestaan was BOA dan ook sterk in het genereren van 
publiciteit. Hoewel het geluk Du Plessis en de zijnen wel wat heeft geholpen – immers wie had 
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kunnen vermoeden dat de kwestie van het BOA-affiche tot aan de Hoge Raad aan toe zou worden 
uitgevochten? – heeft BOA wel degelijk aangestuurd op een ‘affaire’. De extra publiciteit rondom dit 
verbod werd door de BOA ‘schaamteloos’ uitgebuit en heeft ontegenzeggenlijk bijgedragen aan de 
bekendheid van de actie en van de hele anti-apartheidsbeweging.  
Outspan was een vijand die dicht bij huis, door iedereen kon worden bestreden via de boycot van 
alledaagse producten. Een boycot daarvan kon beschouwd worden als doelgericht en effectief. Het feit 
dat er voor Nederlandse consumenten en retailers voldoende alternatieven aanwezig waren – al waren 
die evenmin allemaal van onbesproken karakter – droeg hoogstwaarschijnlijk bij aan het succes van de 
actie. De ‘kosten’ – in de zin van ongemak en inkomstenderving – van consumenten en 
supermarktbeheerders om het Zuid-Afrikaanse fruit te boycotten waren daarom laag. 
De keuze voor een consumentenboycot was een bewuste strategie van BOA. Ook door de afwijzing 
van een consumentenboycot door de AABN werd BOA in zekere zin gedwongen om een bewuste 
afweging te maken tussen de voors en tegens van zo’n actievorm, en ook om de actievorm af te zetten 
tegen andere mogelijke manieren om tegen apartheid te strijden. 
De keuze van BOA om de actie lokaal te vestigen, waarbij lokale organisaties de plaatselijke 
supermarkten, groentewinkels en ziekenhuizen en dergelijke konden bestoken, werkte goed. Het gaf 
lokale groepen en individuen een duidelijk handelingsperspectief, hetgeen ze het gevoel gaf een 
relevant onderdeel van de strijd tegen apartheid te zijn. Bij deze strategie kon BOA voortbouwen op de 
lokale WZA-groepen die eerder waren opgezet door het Angola Comité en de Anti-
Apartheidsbeweging Nederland. Ook lokale wereldwinkels groeiden uit tot belangrijke elementen 
binnen de BOA-aanpak.  
De acties richtten zich op een duidelijk te identificeren vijand: Outspan. Sinds 1962 was Outspan de 
enige productnaam waaronder Zuid-Afrikaanse citrus werd geëxporteerd. Dat maakte dat het fruit een 
ondubbelzinnige afzender had: in één keer werden alle Zuid-Afrikaanse exporteurs aangepakt.1509 De 
keuze voor Outspanfruit was vanzelfsprekend en ijzersterk: fruit was één van de belangrijkste 
exportproducten van Zuid-Afrika, het was een ‘bouwsteen van de apartheid’. Zuid-Afrika zelf 
profileerde zich met de productie van fruit. 
Het zwakste onderdeel van BOA, en vermoedelijk een hindernis voor meer succes, was de geringe 
mate van bereidheid tot samenwerking. Hoewel BOA als volwaardig partner meedeed binnen de totale 
beweging (bijvoorbeeld samenwerkingsparner was binnen het blad Amandla, uitgegeven door KZA, 
Kairos en BOA), is de geschiedenis van BOA gelardeerd met aanvaringen met (voormalige) 
bondgenoten. 
De interne organisatie van BOA zelf bleef bescheiden. Het BOA-kantoor in Leiden richtte zich voor 
een zeker gedeelte op acties in de eigen woonplaats. Esau du Plessis was de drijvende kracht achter de 
BOA. Zijn inzet was een belangrijke factor in de successen van BOA. Maar gaandeweg raakte de BOA 
ook erg afhankelijk van Du Plessis. Andere anti-apartheidsorganisaties zoals AABN, KZA en Kairos 
hadden ook dominante leiders die als boegbeelden van de beweging golden, maar bij die organisaties 
omringde zo’n dominante figuur zich met krachtige medewerkers. BOA had vooral Du Plessis en met 
Du Plessis was het niet altijd even makkelijk samenwerken. Vanaf het begin werd in en vanuit het 
BOA-kantoor menig vete uitgevochten. Dat verzwakte de organisatiekracht van de BOA. 
 
BOA en de beleidsbeïnvloeding 
De Boycot Outspan Actie was eerst en vooral een consumentenactie. Zij richtte zich vooral op de 
kopers en verkopers van Zuid-Afrikaans fruit. Het succes van de BOA-actie is gelegen in het feit de de 
consument ertoe werd gebracht de producten van Outspan links te laten liggen. Slechts zelden richtte 
BOA zich op de (nationale) overheid. En als het dat deed dan was het door middel van (geïsoleerde) 
brieven aan de regering. Richting de nationale overheid kon BOA daarom nauwelijks bogen op 
aansprekende successen op het gebied van beleidsbeïnvloeding. Maar in het kader van de 
Outspanacties zijn wel een aantal andere ‘grote spelers’ omgegaan: grote supermarktketens als Albert 
Heijn, de Spar, de Co-op en Edah zagen zich genoodzaakt openlijk toe te zeggen dat ze geen Outspan 
meer zouden verkopen. Dus als we het aspect van ‘beleidsbeïnvloeding’ breder trekken dan alleen de 
overheid, dan was de BOA zeker wel succesvol. Ook gemeentes raakten door de BOA-acties betrokken 
bij de strijd tegen de apartheid. Dat is vooral te danken aan de achterban van BOA: de consumenten. 
Op andere factoren die mee kunnen spelen in het beïnvloeden van het beleid van overheid (of 
bedrijfsleven) ‘scoorde’ BOA niet speciaal hoog. Hoewel Du Plessis ‘ervaringsdeskundig’ was met 
betrekking tot apartheid en de auteur was van een aantal interessante publicaties over Zuid-Afrika en de 
apartheid, had BOA geen speciale toegang tot unieke informatiebronnen waar overheden en politici 

                                                
1509 Zie: Citrus Growers Association, South Africa. The History of Citrus in South Africa. Te downloaden op: 

http://www.cga.co.za/pages/4377. Laatst geraadpleegd: 27-11-2012. 
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hun voordeel mee zouden kunnen doen en die BOA tot een noodzakelijke of interessante 
overlegpartner zou maken. De eis van BOA aan de Nederlandse middenstand en de grote 
supermarktketens was simpel: verkoop geen Outspan. Vooral omdat er zoals gezegd aanvaardbare 
alternatieven waren voor het Outspan fruit én omdat de doelwitten van de actie zelf geen investeringen 
hadden in Zuid-Afrika en dus geen positie hoefden op te geven, waren de beleidvoorstellen van BOA 
realistisch te noemen. BOA zocht nauwelijks aansluiting bij een relevante elite. Hoewel het politieke 
draagvlak voor een consumentenboycot van Outspan waarschijnlijk erg breed was, koos BOA 
bijvoorbeeld voor een Kamerlid van de tamelijk marginale PPR, namelijk Dolf Coppes, als voorzitter 
en boegbeeld. Ook op andere manieren werd, zeker in de eerste periode, nauwelijks aansluiting gezocht 
bij de middenpartijen. Dit geldt in ieder geval voor de ‘nationale’ BOA. Op lokaal niveau was die 
aansluiting er vaak wel. Op nationaal niveau speelde BOA geen rol in de beleidsvorming met 
betrekking tot Zuid-Afrika. De niet onaanzienlijke achterban van BOA, te danken aan de lokale 
verankering van de acties, werd nauwelijks ingezet als politiek kapitaal. Op lokaal niveau natuurlijk 
wel, maar daar liet BOA zich vooral vertegenwoordigen door lokale groepen. Op lokaal niveau werd 
het politieke spel vaak goed gespeeld. Veel lokale groepen kregen steun van gemeentelijke overheden 
of wisten medewerking af te dwingen. Terugkijkend kan alleen maar gegist worden naar de 
mogelijkheden die er geweest waren als BOA had voortgeborduurd op het snelle succes van de 
fruitboycot. 
 
 
Conclusies AABN 
Als (onofficiële) spreekbuis van het ANC in Nederland had de AABN van begin tot eind een unieke 
positie in de Nederlandse anti-apartheidsbeweging. De toegang die de AABN had tot het ANC maakte 
de beweging tot een relevante gesprekspartner voor overheden. Regelmatig wisten ANC-gasten via de 
AABN toegang te krijgen tot officials van de Nederlandse regering en tot het politieke establishment. 
Ook in de branding van het ANC en van Mandela zelf speelde de AABN in Nederland een hoofdrol. 
Het publiek wist vanaf het moment dat Mandela naar voren werd geschoven niet alleen waartegen de 
actie werd gevoerd, maar ook waarvóór.  
 
AABN en de publieksmobilisatie 
Vooral vanaf de jaren tachtig was de AABN handig in het bereiken van het Nederlandse publiek. De 
AABN ging van de landelijke anti-apartheidsorganisaties het verste in het inzetten van ‘bekende 
Nederlanders’ in de beweging. Of dit daadwerkelijk mensen tot activisme bewoog is nauwelijks na te 
gaan, maar de inzet van bekende Nederlanders verschafte de AABN (en de hele anti-
apartheidsbeweging) geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. De sterke culturele focus maakte de 
AABN bovendien tot een aantrekkelijke organisatie. Ook speelde mee dat de AABN steeds de 
belangrijkste woordvoerder is geweest van het ANC in Nederland. Gedurende de hele periode is de 
AABN ook goed geweest in het genereren van publiciteit. Dat begon al met het gooien van 
verfbommetjes naar de Zuid-Afrikaanse waterpoloërs in Bodegraven, en kreeg z’n vervolg met de 
Zephyr-onthulling (hoewel die actie gericht was op Rhodesië en niet op Zuid-Afrika). In de jaren 
tachtig wist de AABN beter dan de andere organisaties cultuur in te zetten als strijdmiddel. Ook in het 
inschakelen van BN’ers (Ruud Gullit, Freek de Jonge, Doe Maar, Mies Bouhuys et cetera) was de 
AABN zeer bedreven. Evenals met het uitbuiten van de publiciteit rondom de positie van Klaas de 
Jonge. 
De ‘grote’ strategie van de AABN was het bereiken van de ‘massa’ om daarmee druk uit te oefenen op 
‘de politiek’ en het bedrijfsleven om zo veranderingen af te dwingen. Zeker in het begin formuleerde 
de AABN de anti-apartheidsstrijd als onderdeel van een bredere (arbeiders)strijd tegen het kapitalisme. 
De keuze voor cultuur als actiemiddel, was strategisch gezien een goede. Meer dan de andere anti-
apartheidsorganisaties wist de AABN de link te leggen met de populaire jeugdcultuur en popmuziek. 
Vooral in de tweede helft van de jaren tachtig was de AABN binnen de hele beweging het meeste bezig 
met Zuid-Afrikaanse cultuur.  
De AABN scoort minder goed wat betreft het bieden van handelingsperspectief aan de achterban. 
Vooral omdat de AABN weigerde de keuze te maken voor consumentenacties en boycots van 
specifieke Nederlandse bedrijven miste de organisatie een laagdrempelige toegang tot het 
actierepertoire van de beweging. Om actief te worden binnen de anti-apartheidsacties van de AABN 
moesten mensen zich ofwel aansluiten als vrijwilliger bij de AABN zelf of bij de lokale organisaties. 
Ook via vakbondswerk konden mensen meedoen. De acties tegen de musical Ipi Tombi en de vele 
acties op universiteiten hebben wel een redelijk grote groep mensen in beweging gebracht. Maar dit 
was toch niet te vergelijken met een succesvolle consumentenboycot, zoals bijvoorbeeld de BOA die 
organiseerde over Outspanfruit in de eerste helft van de jaren zeventig, of Kairos/KZA tegen Shell 
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vanaf het eind van de jaren zeventig. 
Een probleem voor de AABN was dat de organisatie vanaf het midden van de jaren zeventig gezien 
werd als een CPN-frontorganisatie. Van formele banden tussen de CPN en de AABN zijn geen harde 
bewijzen gevonden, al staken een aantal centrale figuren binnen de AABN hun CPN-lidmaatschap niet 
onder stoelen of banken. Maar van het CPN-imago is de organisatie nooit afgekomen en dit zorgde 
voor een zekere marginalisering van de AABN. De CPN-geur die om de AABN hing verminderde de 
mogelijkheden tot beleidsbeïnvloeding, en belemmerde tevens de samenwerkingsmogelijkheden met 
andere organisaties. De CPN werd in het Nederlandse politieke landschap nooit volledig vertrouwd. 
Ook binnen sommige delen van de anti-apartheidsbeweging was er sprake van wantrouwen richting de 
communistische partij. In de jaren zestig was de CPN zelfs uitgesloten van participatie in het Comité 
Zuidelijk Afrika. Pas vanaf de tweede helft van de jaren tachtig zou het wantrouwen jegens de CPN 
verminderen, ook al vanwege de openingen die rond die tijd plaatsvonden binnen de partij. Als 
machtsfactor binnen het Nederlandse politieke landschap was de CPN al eerder marginaal geworden. 
Voor de ‘brede achterban’ was de affiniteit die de meeste gezichtsbepalende AABN’ers hadden met de 
CPN, geen factor van betekenis. De achterban van de AABN was breder dan alleen CPN’ers. Verreweg 
de meeste aanhangers zullen het trouwens niet eens geweten hebben: de CPN-kwestie speelde bij 
insiders en bij een enkele journalist. Naar buiten toe stelde de AABN zich allesbehalve sectarisch op, 
zo konden ook CDA’ers en VVD’ers lid worden van het bestuur van CASA en onderhield de AABN 
warme banden met PvdA-politici als Jacques Wallage en Ed. van Thijn. Ook bekende Nederlanders als 
Ruud Gullit, Freek de Jonge en Hennie Vrienten zetten zich herhaaldelijk in voor AABN-campagnes. 
Lidmaatschap van de Communistische Partij van Nederland was geen vereiste. 
Toch maakte de CPN-associatie de AABN voor veel instituten en organisaties lange tijd tot een 
onaantrekkelijke samenwerkingspartner. De jarenlange vete tussen AABN en KZA (en ook tussen 
AABN en de BOA boterde het niet) maakte de zaak er niet beter op. Hoewel de AABN zich vaak 
aansloot bij acties van andere organisaties (en omgekeerd), blokkeerde de AABN in andere gevallen 
ook regelmatig de samenwerking met organisaties als KZA, Kairos en BOA (en omgekeerd). De 
splitsing binnen de beweging is door veel betrokkenen en ‘bewegings-watchers’ gedefinieerd in termen 
van verzuiling. Een voordeel hiervan was, zoals gezegd, dat de diverse organisaties ‘natuurlijke’ eigen 
achterbannen konden aanspreken. Voor de AABN lag bijvoorbeeld nauwe samenwerking met het 
communistisch ingestelde Algemeen Nederlands Jeugd Verbond voor de hand.  
De allersterkste troef van de AABN was de nauwe band met het ANC. De AABN werd gezien als de 
vertegenwoordiging van het ANC in Nederland. Dat maakte dat Braam en de haren met gezag konden 
praten over de situatie in Zuid-Afrika en over wat Nederland daaraan zou kunnen en moeten doen. De 
AABN was een belangrijke motor voor de positie van het ANC als redelijk alternatief voor het blanke 
minderheidsbewind. A fortiori gold dat voor de leider van het ANC, Nelson Mandela. De AABN was 
een belangrijke factor in het het ontstaan van de sterrenstatus voor Mandela in Nederland. De verering 
voor Mandela was in de jaren tachtig een belangrijk element in de populariteit van de anti-
apartheidsstrijd in Nederland.  
Vooral vanaf de tweede helft van de jaren zeventig, na de verlammende Okhela-affaire, wist de AABN 
een sterke interne organisatie op te bouwen. Dit kwam vooral dankzij de financiële steun van de 
overheid (NCO) en doordat de AABN succesvol was in het recruteren, mobiliseren én vasthouden van 
een omvangrijke groep vrijwilligers en activisten op oproepbasis. Apartheid werd steeds meer een 
kwestie waarvoor mensen uit vrijwel alle lagen van de bevolking bereid waren in actie te komen. En de 
AABN was een aantrekkelijke organisatie om actief voor te worden. 
 
AABN en de beleidsbeïnvloeding 
Zeker in het begin profileerde de AABN zich vooral als onderzoeksgroep. Vanuit die functie wist de 
organisatie vooral een goede positie te bereiken als informatiebron over (omstreden) contacten van 
Nederlandse actoren met Zuid-Afrika. Dit leidde met enige regelmaat tot goede publiciteit, hoewel de 
Nederlandse regering de informatie van de AABN niet altijd even serieus nam. Zowel de onthulling 
van de Zephir-affaire als van de voorgenomen leverantie van reactorvaten, leidden tot ophef in de 
Nederlandse samenleving. Vooral de levering van reactorvaten mondde uit in een politieke kwestie van 
de eerste orde. De naam van de AABN raakte echter al snel ondergesneeuwd: de AABN slaagde er niet 
in om deze affaire te gebruiken voor een publiciteitsoffensief richting publiek en politiek. Gebrek aan 
interesse in het politieke spel maakte ook dat de AABN zich minder dan bijvoorbeeld het KZA, direct 
tot de regering richtte of tot de top van het bedrijfsleven (of andere machtige instituties). Braam c.s. 
hadden niet de verwachting dat er met de ‘machthebbers’ op een betrouwbare manier afspraken 
gemaakt konden worden. De organisatie weigerde dan ook vaak om de eisen te herformuleren tot 
realistische beleidsvoorstellen.  
In zekere zin liet de AABN daarmee een steek vallen, want de informatie waar de de AABN over 
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beschikte was vaak uniek en aanvullend. Naast de resultaten van eigen onderzoek waarmee de AABN 
zich kon ontwikkelen tot relevante informatiebron voor de politiek en de overheid, was vooral de goede 
band met het ANC een belangrijke meerwaarde van de AABN. Geen wonder dat de organisatie zo 
hevig botste met het KZA toen deze laatste het ‘alleenrecht’ op toegang tot het ANC doorbrak. 
Uiteraard introduceerde de AABN bezoekers van het ANC bij relevante Nederlandse politici en 
beleidsmakers, maar dat was minder een onderdeel van een uitgestippelde lobby dan bij het KZA het 
geval was. De AABN opereerde richting de overheid en het bedrijfsleven vaak ook minder ‘strategisch’ 
dan het KZA. Het ‘politieke spel’ interesseerde de AABN minder en de organisatie stemde het 
eisenpakket, de terminologieën en de toon nauwelijks af op de politieke doelgroep of het heersende 
politieke jargon. De AABN wist daarom, minder dan het KZA (en zeker minder dan Kairos) het 
politieke midden aan te spreken. De AABN richtte zich vooral op de kleinere linkse partijen en de 
linkerzijde van de PvdA, ook al was daar minder politieke invloed te halen. In een latere fase zocht de 
AABN wel aansluiting bij een breder deel van de elite, door bijvoorbeeld ook VVD’ers en CDA’ers te 
vragen toe te treden tot het comité van aanbeveling van CASA. Het involveren van bekende 
Nederlanders was vooral onderdeel van een positieve ‘framing’ van de acties van de AABN. Maar deze 
contacten werden vervolgens niet of nauwelijks nauwelijks ingezet voor beleidsbeïnvloeding. In zekere 
zin werd de ‘grote strategie’ van de AABN – het bereiken van de ‘massa’ om daarmee politieke 
verandering af te dwingen – slechts gedeeltelijk uitgevoerd: de ‘massa’ werd bereikt, maar dit politieke 
kapitaal werd vervolgens onvoldoende benut. De algemene publieke steun voor de anti-apartheidsstrijd 
die voor een gedeelte het gevolg was van de inspanningen van de AABN werd door meer 
‘parlementair’ opererende organisaties als het KZA wel politiek gekapitaliseerd. In die zin vulden de 
diverse anti-apartheidsorganisaties elkaar aan.  
 
Conclusies Kairos  
Bij het wegen van de succesfactoren van Kairos bij het beïnvloeden van de opstelling in Nederland 
tegenover apartheid blijft de Shellcampagne buiten beschouwing: de Shell-campagne krijgt in dit boek 
een plaats als aparte beweging. De kerkelijk geïnspireerde actiegroepen rondom Kairos, zoals Betaald 
Antwoord en Steunt uw Geld Apartheid, maar ook de acties uit katholieke hoek, worden in 
onderstaande afweging wel meegenomen. Vooral in de samenwerking met andere organisaties binnen 
de anti-apartheidsbeweging had Kairos de taak om specifiek (delen van) de christen-democratie aan de 
anti-apartheidsstrijd te verbinden. 
 
Kairos en de publieksmobilisatie 
Als kerkelijk georiënteerde actiegroep sprak Kairos slechts een deel van het Nederlandse publiek aan, 
maar het was wel een relevant deel. Via de kerkelijke insteek werd een breed politiek spectrum 
bestreken, waarbij vooral het politieke midden een interessante doelgroep vormde waar winst te halen 
was. Zeker in het begin probeerde Kairos vooral de kerkbesturen te verleiden om zich openbaar en 
officieel uit te spreken tegen apartheid en om op te roepen tot acties tegen Zuid-Afrika. Minder vaak 
richtte Kairos zich direct tot de kerkelijke achterbannen.  
Kairos werkte weinig via de weg van de publiciteit. De acties van de werkgroep waren zelden 
spectaculair. Toch besteedde de (seculiere) Leeuwarder Courant vaker aandacht aan Kairos dan aan de 
andere landelijke anti-apartheidsorganisaties. Juist als actiegroep met een kerkelijke achtergrond werd 
Kairos serieus genomen door de media. Tussen 1970 en 1994 noemde de LC in 137 artikelen specifiek 
de naam van Kairos, inclusief ‘Betaald Antwoord’ zelfs 248 keer. In dezelfde periode werd de AABN 
98 keer genoemd en het KZA 111 keer, waarbij moet worden aangetekend dat AABN en KZA later 
werden opgericht dan Kairos. Hoewel er geen specifiek onderzoek naar is gedaan, is het aannemelijk 
dat Kairos minder bekend was bij het grote publiek dan de AABN, het KZA of BOA. 
In de eerste jaren van haar bestaan stond Kairos voor een belangrijke keuze: moest de werkgroep actie 
voeren voor voor het radicaal terugtrekken van Nederlandse bedrijven uit Zuid-Afrika (desinvesteren) 
of voor optimaal sociaal beleid door de Nederlandse bedrijven in Zuid-Afrika (de polaroid-methode). 
Na aanvankelijke aarzeling, ook als gevolg van de opstelling van Beyers Naudé en diens Chistelijk 
Instituut, koos Kairos uiteindelijk voor desinvesteren. Deze keuze had gevolgen voor de 
actiemogelijkheden van Kairos. Door van bedrijven te eisen dat ze zich zouden terugtrekken uit Zuid-
Afrika versimpelde de boodschap van de actievoerders tot een simpel ja/nee. Dat was aan de ene kant 
helder tegenover het Nederlandse publiek, maar het verhinderde ook de mogelijkheid tot dialoog. 
Mogelijke discussies met het bedrijfsleven over arbeidsomstandigheden, over vrijheid van 
arbeidsorganisatie, over internationale arbeidsdeling en over de economische (on)houdbaarheid van 
apartheid werden daarmee in de kiem gesmoord. Ook potentieel vruchtbare banden tussen bedrijfs- en 
vakbonden hier en in Zuid-Afrika kregen hierdoor nauwelijks een kans. Ook had een meer ‘gelaagde’ 
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discussie over ondernemen in een apartheidssituatie waarschijnlijk meer ‘kleine overwinningen’ op 
kunnen leveren die belangrijk hadden kunnen zijn voor de motivatie van actievoerders.  
De eis tot een radicaal ontmantelen van vestigingen in Zuid-Afrika betekende bovendien dat de 
tegenstanders een machtig argument in handen werd gegeven, namelijk dat juist de Zuid-Afrikaanse 
(vaak zwarte) werknemers met desinvesteringen zouden worden getroffen. Het was duidelijk dat veel 
zwarte Zuid-Afrikanen tegen het vertrek waren van buitenlandse ondernemingen: hun baan stond op 
het spel. Maar even duidelijk was dat ook veel zwarten, en vooral de georganiseerde oppositie, 
voorstanders waren van desinvestering. 
Hoewel sommige actiegroepen wel aandacht hebben besteed aan de arbeidsomstandigheden van zwarte 
werknemers in Zuid-Afrikaanse vestigingen van Nederlandse bedrijven, is er nooit structureel actie 
gevoerd om de werkomstandigheden te verbeteren. Een reden daarvoor kan gelegen hebben in het 
vermoeden dat de arbeidsomstandigheden bij de Nederlandse bedrijven veelal beter waren dan bij het 
lokale bedrijfsleven. Een feit dat vooral door de Nederlandse moederbedrijven herhaaldelijk werd 
onderstreept. 
Ook zijn Nederlandse bedrijven niet doelbewust door activisten ingezet om druk op de Zuid-Afrikaanse 
overheid uit te oefenen. Voor zover er van die druk sprake was, vooral tegen het einde van de 
apartheid, kwam dat ‘spontaan’ uit de bedrijven zelf voort. Een duidelijk voorbeeld daarvan waren de 
advertenties in Zuid-Afrikaanse bladen die Shell in de tweede helft van de jaren tachtig plaatste en 
waarin kritiek werd geleverd op het apartheidssysteem. Door de anti-apartheidsbeweging werden deze 
initiatieven van de oliemultinational weggehoond, want ze verstoorden het beeld van Shell als 
steunpilaar van apartheid.  
Ongetwijfeld heeft daarmee te maken dat de ideologische afstand tussen bedrijfsleven en sociale 
bewegingen vooral in de jaren zeventig en tachtig vrijwel onoverbrugbaar was. Binnen de anti-
apartheidsbeweging werd er bovendien scherp op gelet dat er geen toenadering werd gezocht tot 
partijen die ‘aan de verkeerde kant’ stonden. Het afwijken van de koers die door de beweging was 
gekozen, kwam ieder te staan op fel protest. De multiple approach die Kairos in het begin van de jaren 
zeventig nog hanteerde, waarbij desinvesteringsacties en de polaroid-methode beide werden 
gehanteerd, was vanaf 1976 uitgesloten. 
Het sterke punt van de desinvesteringsstrategie was dat ‘de vijand’ dichtbij kon worden gezocht. In 
plaats van de ongrijpbare, verre Zuid-Afrikaanse overheid was nu het Nederlandse bedrijfsleven het 
doelwit. De strategie bood ook actiemogelijkheden: van aandeelhoudersacties tot consumentenboycots. 
Ook was een simpele eis tot terugtrekken uit Zuid-Afrika een duidelijke boodschap die relatief 
makkelijk was te verkopen aan het publiek. Onder andere door de boycotactie van de banken door 
Betaald Antwoord in de jaren zeventig kregen kerkelijke mensen een actie- en handelinsperspectief 
aangereikt. Later werd het boycotwapen onder andere ingezet tegen de reiswereld. Beide keren hadden 
de acties het gewenste resultaat. 
De strategie van Kairos om zich op het politieke midden te richten en daarbij de kerkelijke 
achterbannen in te zetten was goed gekozen. Er waren slechts weinig instellingen of personen in 
Nederland, gouvernementeel of niet-gouvernementeel, die een gesprek weigerden met de 
eerbiedwaardige dominees, bisschoppen of andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders die, 
aangespoord door Kairos of een van de andere religieus geïnspireerde groepen, een anti-
apartheidsboodschap kwamen verkondigen. Zo slaagde Kairos erin om apartheid op de agenda van de 
kerken te zetten. Richting het grote, gelovige publiek was het van het grootste belang dat de 
kerkleiding zich regelmatig en zonder voorbehoud uitsprak tegen apartheid en vooral ook apartheid 
veroordeelde als indruisend tegen christelijke waarden. 
De goede interne organisatie van Kairos speelde mee in het succes van de werkgroep. De degelijkheid 
van de publicaties droeg bij aan het betrouwbare imago van Kairos. Ook was Kairos meer dan de 
meeste andere anti-apartheidsorganisaties bereid om samen te werken. De langdurige samenwerking 
binnen de Shellcampagne met het KZA, Pax Christi en de Novib is exemplarisch, evenals de 
samenwerking binnen het blad Amandla. 
 
Kairos en de beleidsbeïnvloeding 
Van alle anti-apartheidsorganisaties dichtte het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Kairos de 
meeste politieke invloed toe.1510 Dat kwam met name omdat Kairos zich met kwalitatief hoogstaand en 
betrouwbaar onderzoek richtte op het politieke midden. Weliswaar had de organisatie, volgens het 
ministerie, vanaf de oprichting, een “een zekere radicalisering” doorgemaakt, maar “tegelijkertijd werd 
en wordt ervoor gewaakt, dat de kerkelijke achterban en doelgroep niet te ver verwijderd raken.”  

                                                
1510 IOV. Rapport en Advies inzake Werkgroep Kairos. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag, dd 28-12-1982. Kairos 

Archief in doos met opschrift ‘Jaarverslagen Kairos 1977-1999’. IISG. 
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Als exclusieve steungroep voor het Christelijk Instituut beschikte Kairos over unieke informatie en 
een unieke invalshoek. Dat maakte Kairos relevant voor politici en beleidsmakers. Via Kairos konden 
mensen als Beyers Naudé en Allan Boesak hun stem laten horen in Nederland. Als organisatie die zich 
richtte op kerkelijk Nederland en het politieke midden liep Kairos in terminologie en wat betreft 
politieke haalbaarheid niet al te ver voor de troepen uit. Dat maakte dat politici en beleidsmakers de 
informatie en de eisen van Kairos makkelijk konden omzetten in beleidsvoorstellen. De kerkelijke 
achterban van Kairos, gesteund door steeds vergaandere uitspraken door de kerkelijke leiding, was 
potentieel zeer omvangrijk. Dat maakt het belangrijk, vooral voor politici van christelijke huize, om de 
eisen van Kairos serieus te behandelen. Ook genoot Kairos de steun van een relevante, christelijk 
geïnspireerde elite. De leiding van diverse kerkgenootschappen steunde Kairos, maar ook verschillende 
onomstreden christen-democratische politici hoorden tot de inner circle van de werkgroep. Niet te 
onderschatten was ook de steun van koningin Juliana voor het kerkelijke anti-apartheidswerk. 
Toch was Kairos vooral succesvol in het beïnvloeden van het beleid van niet-gouvernementele actoren 
zoals de kerken. Kairos heeft niet vaak zelfstandig actie gevoerd richting overheden, al deed Kairos 
meestal wel mee met de acties van andere organisaties.  
 
Concusies olieboycot en acties tegen Shell  
De campagne, tussen 1979 en 1983, om de Nederlandse regering ertoe te brengen een eenzijdige 
olieboycot uit te roepen, was de meest uitgebreide, meest directe en doelbewuste poging van de anti-
apartheidsbeweging om het Nederlandse overheidsbeleid via de parlementaire weg te beïnvloeden. 
Uiteindelijk lukte het niet. Hoe kwam dat? Het meest simpele antwoord is dat er, toen puntje bij paaltje 
kwam, geen meerderheid te vinden was om de regering te laten vallen op grond van de wens voor een 
eenzijdige boycot. Toch had de anti-apartheidsbeweging een aantal sterke troeven in handen. Ten eerst 
waren het KZA en Kairos erin geslaagd om een goede ‘alliantie’1511 te vormen met een aantal 
belangrijke woordvoerders in de Tweede Kamer. De organisaties hadden nauw contact met de PvdA en 
het CDA in de Kamer. De steun van de klein-linkse partijen (PPR, PSP en CPN) was vanzelfsprekend. 
Ook met D66-woordvoerder Brinkhorst was (sporadisch) contact. De druk vanuit de samenleving was 
aanzienlijk. Vooral de invloed van de kerken was relevant om de CDA-Kamerleden aan te spreken. De 
steun van de publieke opinie en van een groot gedeelte van de Tweede Kamer was voldoende om de 
kwestie Zuid-Afrika tot een politieke kwestie van de eerste orde te maken. Wellicht het grootste succes 
van de anti-apartheidsbeweging op het gebied van politieke lobby en beleidsbeïnvloeding is dat 
uiteindelijk een Kamermeerderheid zich uitsprak voor een olieboycot van Zuid-Afrika. Maar het was 
niet genoeg voor een daadwerkelijke beleidswijziging van de Nederlandse regering. Dezelfde 
meerderheid was namelijk niet bereid consequenties te verbinden aan het feit dat de minister van 
Buitenlandse Zaken (gesteund door het kabinet) niet bereid was om tegemoet te komen aan de eisen 
van de Kamermeerderheid. Een deel van de meerderheid (in casu een deel van de CDA-fractie) vond 
Zuid-Afrika uiteindelijk geen kabinetscrisis waard. Het kabinet kon zich redelijk makkelijk verschuilen 
achter het feit dat de ruimte voor eigenstandige Nederlandse beslissingen op het gebied van de 
buitenlandse betrekkingen beperkt werd door verdragen en afspraken binnen bondgenootschappen. 
Daarnaast speelden ook de Nederlandse handelsbelangen en de risico’s van vergeldingsmaatregelen 
door getroffen landen een rol. Het buitenlandse beleid van Nederland werd, meer dan andere 
beleidsterreinen, bepaald door de minister (Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken) en diens 
ambtenaren en diplomaten. De rol van de politiek (partijen en volksvertegenwoordiging) en van niet-
gouvernementele organisaties was relatief gering.1512 
Vooral na 1985 verschoof de aandacht van de beweging naar Shell. Ondanks de breedte van de 
protesten tegen de betrokkenheid van Shell in Zuid-Afrika wist het bedrijf tot aan het eind de rug recht 
te houden.  
 
De olieboycot en de publieksmobilisatie 
De anti-apartheidsbeweging is er in een campagne van ongeveer vijftien jaar in geslaagd om de 
meerderheid van de Nederlandse bevolking achter het idee van een (eenzijdige) olieboycot te krijgen. 
Dankzij de zichtbaarheid en de bekendheid van Shell als nationaal symbool wisten de acties tegen Shell 
veel publiciteit te genereren. Halverwege de jaren tachtig was de betrokkenheid van Shell in Zuid-
Afrika breed bekend bij het Nederlandse publiek. Door het inzetten van lokale groepen (bijvoorbeeld in 
het kader van de grootverbruikersacties) konden de acties zich op een ‘natuurlijke’ manier verspreiden 
over het land. 

                                                
1511 Cohen, B.C. The influence of special interest-groups and mass media and security policy in the United States. Paper 

prepared for the symposium on 'Democracy and Foreign Policy', Noordwijkerhout, maart 1982. 

1512 Zie ook: Voorhoeve (1979), p 81 e.v. en Van den Bergh (2001). 
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Het kiezen van Shell als doelwit in de boycotacties was in vele opzichten een sterke koers. Het 
betekende dat mensen keuze kregen uit diverse handelingsperspectieven: meedoen aan lokale acties 
tegen grootverbruikers, actie voeren binnen de eigen werkkring om Shellproducten buiten boord te 
houden tot en met het zelf ‘actief’ de Shellpomp voorbijrijden. Shell was een bekend bedrijf en de 
betrokkenheid van het bedrijf in Zuid-Afrika was niet te ontkennen. Daarmee was Shell een te 
rechtvaardigen doelwit. Bovendien was de afhankelijkheid van Zuid-Afrika van olie uit het buitenland 
groot. Olie was een strategisch product. Een olieboycot was daarmee een doelgericht en effectief 
middel. De vraag was of een olieboycot ook proportioneel was. Het argument van tegenstanders was 
dat ook, of zelfs vooral de zwarte bevolking te lijden zou hebben onder een effectieve boycot en het 
vertrek van Shell. Door te blijven zou Shell bijdragen aan een betere positie van het land wanneer de 
apartheid eindelijk verdwenen zou zijn. Een tegenargument was dat de belangrijkste organisatie van de 
zwarte bevolking, het ANC, zich, zij het voorzichtig, achter een olieboycot had geschaard. Een zwak 
punt binnen de keuze voor Shell als doelwit was dat alle acties zich op één bedrijf richtten. De meeste 
andere oliebedrijven waren net zo ‘fout’ als Shell. De exclusieve aandacht op Shell was vanuit het 
perspectief van de actievoerders strategisch goed bedacht, maar liet de andere oliebedrijven buiten 
schot. Een laatste argument tegen de acties was dat ‘onschuldige’ pomphouders de dupe waren van de 
acties. 
Terugkijkend is wel opmerkelijk dat bij de campagne voor een olieboycot de ‘grote strategie’ niet 
werd gevolgd. De gebruikelijke strategie van sociale bewegingen is dat eerst het publiek wordt 
gemobiliseerd en dat met dit ‘politieke kapitaal’ beleidsmakers worden bestookt. De campagne voor 
een olieboycot richtte zich daarentegen eerst op een formele uitspraak door parlement en regering en 
toen dat faalde werd pas gekozen voor publieksacties. 
Met de keuze voor Shell had de anti-apartheidsbeweging een vijand dicht bij huis gevonden. In iets 
meer dan tien jaar – beginnend vanaf het schandaal van de leveranties aan Rhodesië – had de campagne 
het imago van Shell langzaam maar zeker schade berokkend. Halverwege de jaren tachtig was Shell 
niet meer het onkreukbare symbool van de Nederlandse handelsgeest. Met het aanpakken van Shell kon 
de apartheid dicht bij huis een slag worden toegebracht.  
Vooral ook nadat het KZA zich bij de campagne had aangesloten, en ook na het betrekken van Pax 
Christi en de Novib bij de acties, was de interne organisatie van de oliecampagne sterk. De vier 
partners werkten goed samen en bestreken een breed deel van de Nederlandse samenleving en de 
politiek.  
 
De olieboycot en de beleidsbeïnvloeding 
Vooral na de oprichting van het Shipping Research Bureau in 1980 beschikten de organisaties die voor 
een olieboycot streden over unieke, betrouwbare informatie. Dat versterkte hun positie tegenover 
beleidsmakers en tegenover de politiek. Ook in directe contacten met Shell stonden de organisaties 
sterker dan voorheen. Daarnaast waren KZA en Kairos ook vertolkers van de stem van de oppositie in 
Zuid-Afrika en van de bevrijdingsbeweging in ballingschap. Ook dat versterkte de legitimiteit van de 
eisen van de actievoerders. Met het eisen van een (eenzijdige) olieboycot traden de actievoerders 
buiten het gebruikelijke Nederlandse beleidskader inzake de buitenlandse politiek. Nederland legt 
traditioneel sterk de nadruk op opereren binnen internationale en bondgenootschappelijke afspraken. 
Als handelsnatie bij uitstek kon Nederland het zich niet veroorloven om al te zeer solistisch en 
geprononceerd op te treden.1513 Een eenzijdige olieboycot zou Nederland in een geïsoleerde positie 
binnen het westerse machtsblok plaatsen, zo was de vrees van de achtereenvolgende regeringen. De eis 
voor een (eenzijdige) boycot liet weinig bewegingsruimte aan de regering en hield geen rekening met 
de behoefte van de regering om vooral gezamenlijk op te treden. Vooral rondom de kamerdebatten 
leken er mogelijkheden te liggen voor relatief vergaande maatregelen samen met bijvoorbeeld de 
Scandinavische landen en de Benelux. Maar de eis aan Shell voor een terugtrekken uit Zuid-Afrika was 
‘digitaal’: ja of nee. De anti-apartheidsbeweging hoonde de argumenten van Shell weg dat het bedrijf 
door in Zuid-Afrika te blijven van binnenuit de apartheid kon bestrijden. Druk op Shell inzake de 
oppositierol van het bedrijf binnen Zuid-Afrika had wellicht tastbare resultaten kunnen opleveren. 
Overigens wees Shell meestal iedere externe bemoeienis met het beleid resoluut van de hand, zoals 
bijvoorbeeld de suggestie om een openlijke dialoog met het ANC te beginnen.  
Een belangrijke kracht van de beweging in het bereiken van de gevraagde beleidsveranderingen was de 
omvang van de achterban. Zeker in de jaren tachtig was de afwijzing van apartheid in Nederland 
massaal. Steeds meer mensen vonden dat Nederland verplicht was inzake de bestrijding van de 
apartheid vergaande stappen te nemen. Begin jaren tachtig riep daarom een meerderheid in de Tweede 
Kamer de regering op om over te gaan tot een olieboycot van Zuid-Afrika. Midden jaren tachtig vond 

                                                
1513 Zie bijvoorbeeld: Voorhoeve (1979), p 42 e.v. 
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een meerderheid van de bevolking dat Nederland moet overgaan tot een (eenzijdige) boycot van Zuid-
Afrika. De actievoerders hadden zich daarbij verzekerd van de steun van een relevante elite. Binnen 
het parlement stonden de woordvoerders van een aantal grote partijen in direct contact met de anti-
apartheidsbeweging, maar ook buiten de politiek waren veel gezagsdragers, onder andere binnen de 
kerken, overtuigd van de noodzaak van een boycot. Ook binnen de academische wereld kon de 
beweging rekenen op de steun van bijvoorbeeld een groot aantal deskundigen op het gebied van 
internationaal recht.  
Al met al kan geconcludeerd worden dat de campagne voor een olieboycot verder is gekomen in het 
beïnvloeden van ‘de politiek’ dan van het bedrijfsleven. Het feit dat een meerderheid van de Tweede 
Kamer zich uitsprak voor een boycot was een belangrijke overwinning. Dat de boycot uiteindelijk toch 
niet doorging was slechts gedeeltelijk de beweging toe te rekenen. Hoogstens kan uit de ‘draai’ van de 
CDA-politici geconcludeerd worden dat hun overtuiging dat een olieboycot van Zuid-Afrika terecht 
zou zijn, weinig zwaarwegend was en hun overtuiging dus weinig diep ging. Mogelijk speelde mee dat 
op dit moment de publieksacties tegen Shell nog moesten beginnen. Politici en beleidsmakers konden 
vermoeden dat het niet toegeven aan de eisen van de beweging geen al te grote electorale schade zou 
opleveren. Tegenover Shell zelf zijn de concrete successen beperkt. Shell heeft nooit openlijk 
toegegeven aan de eisen van de beweging. In de vijftien jaar dat het bedrijf doelwit was van 
publieksacties vanwege de betrokkenheid in Zuid-Afrika is de strategie van het bedrijf weliswaar 
meedere keren veranderd, maar nooit met het gevolg dat de activiteiten in Zuid-Afrika werden beperkt, 
veranderd of afgebouwd. 
 
Conclusies KZA 
Het Komitee Zuidelijk Afrika werd weliswaar pas in 1976 opgericht, maar de organisatie begon toen 
allerminst vanaf de grond. Het KZA was de voortzetting van het Angola Comité dat in het begin van de 
jaren zeventig veel actie-ervaring had opgedaan, bijvoorbeeld met een succesvolle boycotactie van 
Angolese koffie. In Sietse Bosgra had het Angola Comité/KZA bovendien een voorman die 
ongebreidelde werklust koppelde aan scherp strategisch inzicht en het vermogen om mensen om zich 
heen boven zichzelf te laten uitstijgen. Het KZA wist een succesvolle combinatie te maken van 
politieke actie en materiële hulp. Velen bleken bereid om geld te geven voor, bijvoorbeeld, politieke 
gevangenen. Als ze dat eenmaal gedaan hadden, dan probeerde het KZA deze mensen te bewegen om 
verdergaande stappen te zetten. Voor institutionele donoren was de politieke link van het KZA met het 
ANC interessant. Zelfs de Nederlandse overheid kon op deze manier het ANC steunen zonder zich al te 
zeer te committeren aan de politiek van de bevrijdingsbeweging. Het KZA probeerde op haar beurt de 
financiële en logistieke contacten die ze had met de ambtenaren van Buitenlandse Zaken zoveel 
mogelijk politiek uit te buiten. Dus als er ANC-gasten in Nederland waren, dan werd er steevast een 
poging gedaan om die ook bij Buitenlandse Zaken binnen te krijgen. Vanwege de financiële 
verplichtingen die waren aangegaan zeiden de ambtenaren zelden ‘nee’ tegen het aanbod een ANC-
vertegenwoordiger te spreken. Doordat Nederland hulp gaf, ging de Nederlandse overheid, of ze wilde 
of niet, ook een relatie aan met de ontvangers van de hulp. En zo werden de deuren geopend. Ook 
richting de lokale groepen was de combinatie politieke actie én fondsenwerving succesvol. Veel 
groepen ontwikkelden de praktijk dat ze zich het ene jaar concentreerden op politieke boycotacties en 
het volgende jaar op fondsenwerving. Als de politieke successen tegenvielen en bijvoorbeeld Shell zich 
opnieuw niet gewonnen gaf, kon deze teleurstelling het jaar erop worden weggewist door een 
succesvolle inzamelingsactie. 
 
KZA en de publieksmobilisatie 
In de publieke opinie is het KZA nooit echt vereenzelvigd geweest met een bepaalde politieke stroming 
of partij, waardoor de organisatie in brede kringen - van het politieke midden tot uiterst links – een 
achterban kon verwerven. De band met het ANC was bij het KZA minder hecht dan bij de AABN, 
maar sterk genoeg om richting de Nederlandse achterban en richting de Nederlandse politiek en het 
bedrijfsleven te schermen met de wensen van de ‘Zuid-Afrikaanse vrienden’. Doordat het KZA een 
relevante financier was van het ANC in ballingschap en later bovendien projecten steunde in Zuid-
Afrika zelf, voelde het ANC zich aan het KZA verplicht. Met vertegenwoordigers van de niet-
communistische vleugel van het ANC waren de banden zelfs vriendschappelijk. 
Het KZA kon uitgroeien tot de grootste anti-apartheidsorganisatie door de sterke strategische keuzes. 
Vooral het zich richten op het politieke midden, zonder veel afbreuk te doen aan de kracht van de 
boodschap, maakte de organisatie tot een relevante speler in het Nederlandse Zuid-Afrikabeleid. Samen 
met de Werkgroep Kairos was het KZA in Nederland de belangrijkste motor achter het uitvaardigen en 
handhaven van economische sancties tegenover Zuid-Afrika waaronder (consumenten)boycots en anti-
investeringsmaatregelen. Zeker ook met de sportboycot wist het KZA veel publiciteit te genereren. 
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Acties voor sancties boden in de Nederlandse situatie een geschakeerd handelingsperspectief aan de 
(potentiële) achterban. Geld geven voor het ANC – en met name voor humanitaire noden van ANC-
vluchtelingen – was een zeer laagdrempelige, politiek onschuldige en ‘eenvoudige’ manier van 
solidariteit. Mensen die eenmaal geld gegeven hadden konden daarna benaderd worden voor een meer 
politieke bijdrage. De mogelijkheden van persoonlijke inzet door grote groepen mensen heeft voor een 
belangrijk deel de dynamiek van de anti-apartheidsbeweging bepaald. Het KZA richtte zich méér dan 
de andere anti-apartheidsorganisaties op het mobiliseren van een brede achterban voor (vooral 
economische) sancties jegens Zuid-Afrika.  
Ondanks de moeizame samenwerking met de AABN heeft het KZA toch een sterke rol gespeeld in het 
aangaan van allianties en samenwerkingsverbanden. Met name de eerder besproken samenwerking 
met Kairos binnen de olieboycot was succesvol, evenals de samenwerking binnen het tijdschrift 
Amandla en de rol die het KZA speelde in de Europese materiële steun aan de Zuid-Afrikaanse 
oppositie. 
Het KZA was sterk in het identificeren van gemeenschappelijke tegenstanders: de boycotacties 
boden daar ruime mogelijkheden toe. Tegelijk was het ook duidelijk waarvoor de acties dienden: het 
ANC werd gepresenteerd als de onbetwijfelbaar goede kracht.  
Het KZA was waarschijnlijk de best georganiseerde club binnen de anti-apartheidsbeweging. Het was 
in ieder geval de grootste en best gefinancierde organisatie. Het systeem van satellieten, dat wil zeggen 
het buiten de organisatie plaatsen van onderdelen van het werk, maakte dat het KZA organisatorisch 
relatief overzichtelijk bleef. Het feit dat een aantal spraakmakende personen van begin tot eind 
verbonden bleef aan het KZA betekende dat er een grote mate van continuïteit in het werk bleef 
bestaan. 
 
KZA en beleidsbeïnvloeding 
De rol die KZA, samen met Kairos, speelde in de politieke discussie over een olieboycot is hierboven 
al beschreven. Vooral vanaf 1985 slokten de anti-Shellacties veel van de aandacht van het KZA op. 
Daarnaast haalde het KZA een aantal concrete zeges binnen, zoals bijvoorbeeld de uitbanning van de 
Krugerrand, de sportboycot, hernieuwde acties tegen Zuid-Afrikaans fruit et cetera. Door de focus op 
het politieke midden wist het KZA vooral het CDA in het nauw te drijven, zelfs zo sterk dat, om de 
oppositie te smoren, het CDA de interne oppositie (m.n. Jan Nico Scholten) op een zijspoor moest 
zetten. 
Het KZA beschikte over relevante en unieke informatie over de Nederlandse relaties met Zuid-
Afrika. De eventueel ‘minder authentieke’ stem van het KZA (vanwege de minder hechte band die de 
organisatie had met de Zuid-Afrikaanse oppositie, in vergelijking met de AABN of Kairos) werd 
ruimschoots gecompenseerd door bijvoorbeeld de informatie die satellietorganisatie, het Shipping 
Research Bureau, wist op te duiken. Ook met de knipselkrant ‘Facts & Reports’ had het KZA een 
unique selling point. De knipselkrant droeg bij aan het versterken van de unieke stem van het KZA: het 
KZA was op de hoogte van ontwikkelingen waar verder nauwelijks informatie over was. Dankzij F&R 
kon het KZA met gezag haar stem laten horen bij regering, politici en andere beleidsmakers. Ook 
andere satellieten van het KZA, zoals de Stichting Sanctiejaar, Awepaa en SA/NAM hielpen mee het 
beeld van het KZA als ter zake deskundige organisatie te versterken. 
Dankzij het politieke gevoel van Bosgra en de zijnen werd deze informatie vertaald in haalbare, 
realistische beleidsvoorstellen en -eisen. Het KZA speelde een volwaardige rol in de Nederlandse 
materiële steun aan Zuid-Afrika en slaagde erin de steun van de Nederlandse (en Europese) overheid 
richting Zuid-Afrika te kanaliseren richting het ANC. 
Als brede organisatie, zonder specifieke politieke kleur, had het KZA een ruime achterban uit brede 
lagen van de bevolking. Een nadeel was dat de brede, seculiere oriëntatie van het KZA ook betekende 
dat het KZA geen ‘natuurlijke’ achterban had, zoals de christelijk geïnspireerde mensen zich snel thuis 
konden voelen bij Kairos of de communisten bij de AABN. Ook werd het KZA gesteund door relatief 
veel vertegenwoordigers van de elite. Veel politici, sportlieden, artiesten et cetera hebben zich in de 
loop der jaren voor het KZA ingezet en hebben zo meegeholpen aan het salonfähig en massaal maken 
van de anti-apartheidsstrijd. 
 
Conclusies radicale beweging tegen apartheid 
De radicale beweging onttrekt zich ogenschijnlijk aan het verklaringsmodel dat het bereiken van 
beleidsbeïnvloeding onder andere het resultaat is van het mobiliseren van de publieke opinie. De 
radicale beweging heeft nauwelijks bijgedragen aan het verschuiven van de publieke opinie en eerder 
misschien het gematigde deel van het publiek van de anti-apartheidsstrijd afgekeerd. Toch valt de 
radicale beweging een aantal klinkende successen niet te ontzeggen. Juist op het moment dat de 
reguliere beweging min of meer in een impasse zat, trokken de spectaculaire, radicale acties de zaak 
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weer vlot. De ‘overwinning’ op de SHV is de grootste scalp van de radicalen, maar tal van andere 
bedrijven hebben onder druk van de radicale beweging hun beleid ten aanzien van Zuid-Afrika herzien. 
Dit succes kan deels worden verklaard vanuit het mobilisatiewerk dat andere organisaties al hadden 
verricht. De radicale beweging stond op de schouders van de gematigde organisaties. Juist omdat de 
publieke opinie al goeddeels was gewonnen voor een krachtig Nederlands geluid tegen de apartheid, 
had het geweld van de radicale beweging des te meer kans van slagen. Bedrijven die geconfronteerd 
werden met (dreiging met) vernielingen konden nauwelijks rekenen op publieke steun of sympathie en 
hadden daarmee het gevoel met de rug tegen de muur te staan. Een voorbeeld daarvan is de weigering 
van het kabinet Lubbers om SHV te hulp te komen ten tijde van de Makrobranden. Een mogelijke 
conclusie is dat dreiging met geweld en vernielingen in een situatie die door het publiek toch al wordt 
afgewezen, kansen biedt voor het bereiken van beleidsveranderingen.  
Het verregaande karakter van de acties die de radicale beweging voerde suggereert een hoge mate van 
motivatie bij deze groep. Zo signaleert Luuk Wijmans het naast elkaar bestaan van aan de ene kant 
relatief veel milde, conventionele actiemethoden en aan de andere kant juist een overdaad aan 
gewelddadige en disruptieve actievormen.1514 Wijmans concludeert dat de anti-apartheidsbeweging 
bestaat uit enerzijds ‘zwaar gemotiveerden’ en anderzijds een grote ‘minder betrokken’ groep. Het 
niveau van motivatie van de deelnemers zou dan bepalend zijn voor de keuze van hun actievormen. 
Zijn conclusie dat de “meerderheid van de deelnemers [...] immers niet bereid (is) om confrontatievere 
acties te riskeren voor een doel ver van hun bed, terwijl een minderheid zich juist vol overgave 
identificeert met anderen.” Deze conclusie lijkt echter voorbarig. De motivatie van gematigde 
actievoerders is niet noodzakelijk minder dan die van radicale activisten. De reactie van de ‘gematigde’ 
anti-apartheidsactivisten keerde zich niet zozeer tegen het confrontatieve karakter van de acties van de 
radicalen an sich, maar men vond dat die acties niet bijdroegen aan (en zelfs schadelijk waren voor) de 
strijd tegen de apartheid. Bereidheid om iets te riskeren was geen onderdeel van de overwegingen 
binnen de kringen van KZA, AABN of Kairos. Sterker: de bereidheid van ‘gematigde’ actievoeders om 
persoonlijk risico te lopen wordt onderstreept door het relatieve gemak waarmee Conny Braam erin 
slaagde om mensen te betrekken bij haar Vula-netwerk. Met evenveel recht kan omgekeerd worden 
geconcludeerd dat de identificatie met de onderdrukte zwarten van Zuid-Afrika minder sterk was bij de 
radicale actievoerders, omdat zij kennelijk bereid waren het draagvlak voor de strijd tegen apartheid op 
het spel te zetten voor hun eigen conflicten met Nederlandse instituties. Zo verwoordden zij dat zelf 
uiteraard niet. Voor de radicale anti-apartheidsactivisten was apartheid slechts één van de kwesties 
waarover de strijd werd gevoerd. Met gemak switchten zij tussen strijdtonelen (zoals volkshuisvesting, 
racisme, fascisme, asielbeleid of solidariteit met Midden-Amerika). 
De bereidheid van individuen binnen de radicale vleugel om risico’s te lopen op (bijvoorbeeld) 
gevangenisstraf wordt misschien wel beter geanalyseerd door de Binnenlandse Veilgheidsdienst, die 
stelt: “Wie op zoek gaat naar een gezamenlijke noemer komt eerder uit bij een soort levenshouding die 
activisten gezamenlijk hebben dan bij een gezamenlijk doel en strategie. Een levenhouding waarin 
autonomie en individualisme de boventoon voeren.”1515 Deze levenshouding werd gecultiveerd en 
versterkt binnen de kraakpanden die vanaf het begin van de jaren tachtig sterk naar binnen gericht 
waren en steeds minder open stonden voor sentimenten vanuit de (burgerlijke) samenleving. Dit beeld 
wordt bevestigd door de mensen die voor dit boek zijn geïnterviewd. Deze woonden stuk voor stuk in 
gezamenlijke panden waar een activistische sfeer heerste en waar betrokkenheid bij één of meer van de 
strijdtonelen waar de beweging zich op profileerde vanzelfsprekend was. De ‘radicale beweging’ was 
daarmee niet alleen een politieke stroming, maar vooral ook een ‘jongeren-subcultuur’. De levenswijze 
van de krakers oefende op veel jongeren een grote aantrekkingskracht uit. Zelfgekozen isolement en 
afzetten tegen de burgerlijke samenleving waren onderdeel van die tegencultuur. Binnen deze 
geïsoleerde groepen kon verdergaande radicalisering makkelijk ontstaan. Zoals Erik Duivenvoorden 
schrijft in zijn boek ‘Een voet tussen de deur’: “Het kraakpand fungeerde in die nieuwe subcultuur als 
een vaste burcht waarbinnen van harte geëxperimenteerd kon worden met woon-, werk- en leefvormen. 
Het kraakpand was tegelijkertijd uitvalsbasis tegen alle onrecht in de wereld.”1516 
 
De radicale beweging en de publieksmobilisatie 
De radicale beweging was zeer sterk in het genereren van publiciteit. De aandacht van de media 
vloeide voort uit de voor Nederlandse begrippen ongekende hardheid van de acties. Relatief 
grootschalige, politiek gemotiveerde vernielingen en brandstichting waren in het na-oorlogse 
Nederland slechts zelden voorgekomen. De schaduwzijde van de radicaliteit van de gekozen acties was 

                                                
1514 In: Duyvendak et al (1992), p 139. 

1515 Min BZ. Kwartaaloverzicht binnenlandse veiligheidsdienst. Kwartaal 4, jaar 1987. 

1516 Duivenvoorden (2000).  
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dat de publieke discussie zich voor een groot gedeelte beperkte tot de actievormen en steeds meer 
voorbijging aan de doelen van de acties. Ook de illegaliteit van de acties en het ontbreken van de 
bereidheid bij de actievoerders om publiekelijk rekenschap te geven van de daden, maakte dat de 
inhoudelijke publieke discussie over apartheid in deze periode van ruime media-aandacht eigenlijk 
nauwelijks toenam.  
Binnen de eigen kring gold het plegen van vernielingen bij bedrijven als een effectieve, doelmatige 
methode. Het terugtrekken van SHV uit Zuid-Afrika was een overwinning van de eerste orde. Ook het 
terugtrekken van andere bedrijven was betekenisvol en heeft mogelijk bijgedragen aan het voortzetten 
en intensiveren van acties. Het is echter zeer de vraag of de activiteiten van de radicale vleugel leidden 
tot mobilisatie van de publieke opinie. Eerder is andersom aannemelijk dat de afwijzing door de 
Nederlandse bevolking van de apartheid de effectiviteit van de vernielingen en de dreiging met geweld 
mogelijk maakte. 
De strategie van de radicale beweging is lastig te benoemen. Het deel van de beweging met de meest 
uitgesproken strategie waren de anti-imperialisten met hun ‘totaalstrijd’ tegen kapitalisme en 
imperialisme. De acties tegen de apartheid waren een onderdeel van die totaalstrijd. In de (deel)strijd 
tegen de apartheid ging het erom materiële schade te berokkenen bij bedrijven die zaken deden in Zuid-
Afrika. Aan zaken doen met Zuid-Afrika zou daarmee een prijskaartje hangen. In het geval van SHV 
en andere bedrijven bleek deze strategie succesvol. De schade werd te groot en werd niet gedekt door 
verzekeraars of door de overheid. Dit succes kwam dus niet via de route van de publieksmobilisatie. 
Het SuZA-comité had als concrete strategie reputatieschade te berokkenen aan Shell. Of de reputatie 
van Shell na de spektakelblokkade nog meer bezoedeld was dan daarvoor, is moeilijk na te gaan. Het 
risico was zeker aanwezig dat de harde acties de getroffen bedrijven juist de gelegenheid gaf om een 
slachtofferrol aan te nemen. 
Ook al vanwege het illegale karakter van veel van de acties van de radicale beweging was 
samenwerking niet goed mogelijk. Veel acties werden in kleine, anonieme, geïsoleerde groepjes 
voorbereid en uitgevoerd. Op enkele momenten is geprobeerd om intern tot meer samenwerking en 
coödinatie te komen, maar meestal bleek de radicale beweging ideologisch en strategisch verdeeld. 
Samenwerking met de andere, traditionele anti-apartheidsorganisaties vond pas plaats vanuit het SuZA-
initiatief. Niet toevallig was dat op basis van een veel mildere actievariant dan de radicale beweging 
gewoon was. 
Het handelingsperspectief dat de radicale beweging bood was binnen de beweging zelf groot: de 
drempel om mee te doen was laag, de mogelijkheden (slangen snijden, ruiten ingooien et cetera) waren 
ruim voor handen. Maar het handelingsperspectief voor de bredere bevolking was nagenoeg nihil. De 
mogelijkheden voor het ‘brede publiek’ om mee te doen was, vooral vanwege het illegale karakter van 
de meeste acties en vanwege de geslotenheid van de radicale beweging zeer beperkt. Dat werd pas 
groter toen SuZA de deur naar de samenleving openzette. 
De keuze voor acties bij Nederlandse bedrijven met banden in Zuid-Afrika maakte dat de radicale 
beweging een duidelijke, nabije tegenstander/vijand identificeerde. Vooral de pompstations van Shell 
boden een voortdurende herinnering aan de actiemogelijkheden tegen de apartheid. 
De interne organisatie van de radicale beweging was zwak. Wel was de interne organisatie binnen 
illegale ‘cellen’, zoals RARA, noodzakelijkerwijs strak, dit om aanslagen tot een succes te maken en 
ontmaskering te voorkomen. 
Het bestaansrecht van de beweging was het ontbreken van interne sturing en leiderschap. De 
publicaties over acties en strategieën in bladen als Bluf! en NN waren nog het meest richtinggevend. 
Binnen de radicale beweging kende eigenlijk alleen SuZA een duidelijke organisatiestructuur.  
 
De radicale beweging en beleidsbeïnvloeding 
Beleidsbeïnvloeding is nauwelijks een bruikbare term met betrekking tot de doelen van de radicale 
beweging. Uiteraard streefden de radicalen naar een ander beleid van overheid en bedrijfsleven, maar 
tegelijkertijd negeerden zij vrijwel alle factoren die zouden kunnen leiden tot het in de gewenste 
richting bijsturen van het beleid. De ‘beleidsbeïnvloeding’ was vooral gericht op het vernietigen van 
het kapitalistisch/imperialistische model en de instituten (zowel van de overheid als van het 
bedrijfsleven) die daar representant van waren.1517 De pogingen om Nederlandse bedrijven uit Zuid-
Afrika te dwingen kunnen gezien worden als een onderdeel van de algemene strijd tegen kapitalisme en 
imperialisme, en wat dat betreft werd de analyse van de anti-impies breed gedeeld. De succesfactoren 
van de radicale beweging in het dwingen van bedrijven om de banden met Zuid-Afrika door te snijden 
beperken zich grotendeels tot (dreiging met) geweld en vernielingen. De radicale beweging scoort 

                                                
1517 Zie daarover bijvoorbeeld de Congresbundel Solidariteit en Verzet, teksten 1987, dd november 1987. Privéarchief Frans 

Bieckmann, pp 88 e.v. 
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zwak tot zeer zwak op alle geïdentificeerde succesfactoren voor het bereiken van beleidsverandering. 
Overigens geldt het bovenstaande in iets mindere mate voor SuZA. In zekere zin stond SuZA dan ook 
dichter bij de conventionele anti-apartheidsbeweging dan bij de radicale beweging.  
De situatie doet zich voor dat de radicale beweging zwak tot zeer zwak scoort op de succesfactoren op 
het gebied van beleidsbeïnvloeding, maar dat we toch concluderen dat de radicalen aansprekelijke 
successen hebben geboekt in het bewerken van met name het bedrijfsleven. Zoals gezegd kan dat 
verklaard worden door een combinatie van het gebruikte geweld en het voorbereidende werk van de 
gevestigde organisaties. In deze zin valt de radicale beweging dus buiten het theoretische kader. 
 
Terrorisme of niet? 
Een interessante vraag is of de acties van de radicale groepen ‘terreur’ genoemd kunnen worden. Was 
RARA een terroristische organisatie? Is SHV gezwicht voor terreur? En is ook de Nederlandse 
overheid, toen het Kabinet-Lubbers besloot SHV niet te steunen, gezwicht voor een terroristische 
organisatie?  
De vraag of acties terreur zijn of niet is ten eerste een politiek/ideologische kwestie. Het is 
afhankelijk van het doel van de acties en van de maatschappelijke omstandigheden waarbinnen 
de acties plaatsvinden. Het ANC werd door de Zuid-Afrikaanse apartheidsregering (maar ook 
door sommige Nederlandse politici) een ‘terroristische organisatie’ genoemd. Sommige mensen 
zullen het optreden van de Amerikanen in Irak ‘(staats)terrorisme’ noemen. Binnen de 
hedendaagse Nederlandse verhoudingen - na 9/11 en na de arrestatie van de Hofstadgroep - zou 
een groep als RARA ongetwijfeld en zonder voorbehoud bestempeld worden als een 
terroristische organisatie.  
In de periode waarin de RARA-aanslagen plaatsvonden werd de term terrorisme meestal vermeden. 
Dat was niet toevallig. Het voormalige hoofd van de BVD, Sybrand van Hulst, stelde in een interview 
dat het de bedoeling was de term terrorisme te vermijden om de daders meer kans te geven terug te 
keren binnen de kaders van de democratische rechtstaat. Door hun acties ‘politiek gewelddadig 
activisme’ te noemen in plaats van ‘terrorisme’ zouden de mensen achter RARA de grens naar het 
‘echte’ terrorisme misschien niet oversteken.1518  
Niet onbelangrijk was het feit dat de radicalen juist de apartheid hadden gekozen als onderwerp van de 
meest spraakmakende aanslagen. Omdat het doel van de radicale activisten breed werd gedeeld, was er 
enig begrip voor de gehanteerde middelen.  
De relatieve tolerantie jegens het gebruikte geweld betekende ook dat de slachtoffers minder werden 
beschermd dan verwacht had kunnen worden (zie paragraaf over SHV). SHV-topman Fentener van 
Vlissingen ontlokte dit de uitspraak: “Ons probleem is bovendien dat de groeiende terreur op 
Nederlandse bodem in politiek Den Haag niet leeft. Daar is nog nooit een debat in het parlement aan 
gewijd. Daar moet verandering in komen, want terreur knaagt aan de wortels van de democratie (...) Nu 
ligt dan in de openbaarheid dat terreur in Nederland loont en dat zal ongetwijfeld nieuwe terreur 
uitlokken.”1519 Met dat laatste had de SHV-topman gelijk. Direct na de overwinning op SHV richtte 
RARA zich op een nieuw doelwit: Shell. 
Vanaf dat moment klonk de roep om repressie luider. Voor minister Korthals Altes, die voorheen altijd 
had gesproken van ‘politiek gewelddadig activisme’ leek de maat vol en hij liet in contacten met de 
pers meerdere malen het woord terrorisme vallen. Na de aanslag op de Makro bij Nuth kwam de 
opsporing van de RARA-daders terecht bij de Officier van Justitie voor terreurzaken. Daarmee was het 
ook mogelijk om een speciale regeling toe te passen die coördinatie- en competentiemoeilijkheden 
tussen de verschillende opsporingsdiensten moest oplossen: de Samenwerkingsregeling bestrijding 
terroristische misdrijven.1520 De feitelijke opsporing kwam vanaf 1987 in handen van een speciaal 
opgezette eenheid: het Landelijk Coördinatieteam (LCT).1521 Het was duidelijk dat de Nederlandse 
overheid vanaf dat moment RARA benaderde als een terroristische organisatie.  
De vraag of RARA een terroristische organisatie genoemd moet worden is, ten tweede, 
afhankelijk van de gekozen definitie van terrorisme. Er circuleren binnen verschillende 
vakgebieden meerdere definities. In een mondeling overleg met de vaste Kamercommissies 

                                                
1518 Zie ook: Nimwegen, C.S.L., van. Van Mena Muria tot Allah Al Akhbar - Geschiedenis van terrorismebestrijding in 

Nederland 1970-2006. Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, 2006. 

1519 Muller E.M. Terrorisme en politieke verantwoordelijkheid, gijzelingen, aanslagen en ontvoeringen in Nederland. Arnhem: 

Gouda Quint, 1994. Geciteerd in Nimwegen, C.S.L., van. Van Mena Muria tot Allah Al Akhbar - Geschiedenis van 

terrorismebestrijding in Nederland 1970-2006. Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, 2006. 

1520 Buijs (1995), p 122. 

1521 Binnenlandse Veiligheidsdienst. Revolutionair Anti Racistiese Actie. De anti-imperialistische stroming in Nederland. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, dd 25-11-1993. 
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voor Justitie, Politie en Binnenlandse Zaken, op 22 januari 1987 na de Makrobrand bij Nuth, 
stelde Korthals Altes dat hij uitging van de volgende definitie van terrorisme: “Terrorism is 
defined as the use, or threatened use, by a coherent group of persons of violence (short of 
warfare) to effect political aims.”1522 Dit was de zogenoemde Trevi-definitie (Terrorism, 
Radicalism, Extremism and Violence), afkomstig uit Europees overleg op het gebied van 
terreurbestrijding. Op grond van deze definitie kan RARA betiteld worden als 
terreurorganisatie, mits geweld ook geweld tegen goederen kan inhouden.  
Een voor de hand liggende definitie is die van de wetgever. Artikel 83a van het Wetboek van 
Strafrecht geeft de volgende definitie van een ‘terroristisch oogmerk’: “Onder terroristisch 
oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land 
ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te 
dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, 
constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie 
ernstig te ontwrichten of te vernietigen.”1523 
Het wetboek rept dus niet expliciet en uitsluitend over geweld jegens personen. De Nationale 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid maakt die keuze ook niet en heeft het over het 
“uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig 
geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, 
met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan 
te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.”1524  
Maar als ook geweld jegens goederen voldoende is om het predikaat ‘terrorisme’ te 
rechtvaardigen, dan blijven er legio vragen en onduidelijkheden over. Hoe groot moet de 
aangerichte schade zijn? En is dreigen met vernielingen al terrorisme? Zijn politieke 
doelstellingen noodzakelijk onderdeel van de definitie? Is het noodzakelijk dat terroristen zich 
niet in eerste instantie richten op hun belangrijkste doelwit, maar op (relatieve) buitenstaanders? 
Moet er bij terrorisme altijd sprake zijn van herhaalde aanslagen (of dreiging daarmee)? Is het 
doelbewust aanjagen van angst (terror) een voldoende element?  
De conclusie is desalniettemin dat de acties en de oogmerken van RARA vallen binnen de 
meeste definities van terrorisme, die als centrale elementen noemen: het aanjagen van angst 
voor geweld (jegens zaken of personen) voor het bereiken van politieke doelen.  
Als de definitie ertoe leidt dat RARA een terroristische organisatie genoemd kan worden, geldt dat dan 
ook voor de daders van mildere acties zoals slangen snijden, ruiten ingooien, kleinere vormen van 
brandstichting en andere vernielingen? Het is duidelijk dat sommige winkeliers en andere instanties uit 
angst voor vernielingen toegaven aan de eisen van de gematigde groepen. Toch lijkt het te ver te 
voeren om de daders van slangensnijacties en dergelijke terroristen te noemen. Daarvoor waren de 
acties veelal te spontaan, kleinschalig en ontbrak ook een helder politiek doel. Ook was de angst die de 
vernielingen teweegbrachten relatief gering. 
 
Succes en falen van de anti-apartheidsbeweging 
De strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika is aangeslagen bij een groot deel van de Nederlandse 
bevolking. Racisme en discriminatie - de wezenskenmerken van apartheid - hebben in Nederland een 
negatieve klank. Ongetwijfeld heeft dat te maken met de ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog. Na 
de periode van de wederopbouw ontwikkelde de Tweede Wereldoorlog zich in Nederland steeds meer 
tot de lakmoesproef van goed en fout. De kwestie van de Nederlandse dekolonisatie kwam te vroeg om 
de lakmoesproef te doorstaan. En wellicht waren Nederlanders daar ook te zeer een actieve partij. Bij 
de kwestie van de apartheid, echter, lag de keuze tussen goed en kwaad scherp en duidelijk. De kracht 
van de anti-apartheidsbeweging was dat de activisten erin zijn geslaagd om Nederlanders concrete 
opties te bieden om de keuze tussen goed en kwaad te maken en die keuze vervolgens ook uit te dragen 
en te materialiseren. Daarbij speelde ook nog een restje schaamte en verantwoordelijkheidsgevoel mee 
wegens de aloude stamverwantschap tussen de Nederlanders en de Zuid-Afrikaanse Boeren, de 
bedenkers en uitvoerders van het racistische beleid in dit land. 
 
De kwestie van de apartheid heeft de Nederlandse politieke agenda gedurende vele jaren beheerst. Dat 
is grotendeels te danken aan de activiteiten van de verschillende bewegingsorganisaties. De 
hoofdstrategie van de beweging – door het mobiliseren van de publieke opinie voldoende politieke 
massa opbouwen om beleidsveranderingen af te dwingen bij de politiek – heeft in zekere mate gewerkt. 
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De beweging heeft enkele grote, aansprekende successen geboekt. Het grootste algemene succes is 
ongetwijfeld gelegen in het mobiliseren van de Nederlandse publieke opinie over apartheid en het 
legitimeren van acties tegen Zuid-Afrika. Vanuit de toenemende actiebereidheid zijn een aantal 
concrete overwinningen gehaald. De meest aansprekende zijn: de boycot van Outspanfruit, 
Krugerrands en Kaapse wijnen, de bankenactie, de sportboycot, de culturele boycot, het opzeggen van 
het Cultureel Akkoord, de besluiten van universiteiten om de betrekkingen met Zuid-Afrikaanse 
instellingen te verbreken. Vanaf, ruwweg, het begin van de jaren tachtig was het gewoonweg not done 
in Nederland om betrekkingen met Zuid-Afrika te onderhouden. Een aantal relatief grote Nederlandse 
bedrijven trok zich terug uit Zuid-Afrika, al dan niet onder dreiging van geweld en vernielingen. SHV 
was het meest spraakmakende geval, maar in dezelfde periode trokken ook andere bedrijven zich 
geheel of gedeeltelijk terug uit Zuid-Afrika, zoals Akzo, Nationale Nederlanden, Hagemeijer, Van 
Leeuwen en Bloemenveiling Aalsmeer. 
De beweging is, kortom, zeer succesvol geweest in het mobiliseren van de publieke opinie en het 
veranderen van het beleid van non-gouvernementele actoren. Tegelijkertijd bleef het Nederlandse 
overheidsbeleid met betrekking tot het bestrijden van apartheid terughoudend. Nederland is nooit 
overgegaan tot een kolenboycot waar andere landen (VS, Frankrijk, en Denemarken) dit wel deden. 
Geen verbod op nieuwe investeringen, ondanks een besluit van de EG daartoe in 1986. Geen 
verbreking van de luchtvaartverbindingen, terwijl Australië, de VS, Denemarken, Spanje en de 
Scandinavische landen dit wel deden (de KLM en Schiphol profiteerden zelfs van de extra klandizie 
die dit opleverde). Geen olie-embargo, geen navolging van de (vrijwillige) olieboycot ingesteld door de 
VN. Minimale interpretatie van het verplichte wapenembargo ingesteld door de VN. Op de momenten 
dat het al dan niet leveren van ‘gevoelig’ materiaal aan Zuid-Afrika op de agenda van de ministerraad 
stond (in het geval van de marineschepen en de reactorvaten) weigerden de betreffende regeringen 
duidelijk positie te kiezen. In beide gevallen ging de leverantie uiteindelijk niet door, maar van een 
duidelijk signaal richting Zuid-Afrika was geen sprake. Wel besloot Nederland tot een culturele boycot 
en tot het opzeggen van het Cultureel Akkoord met Zuid-Afrika. De politiek en het Nederlandse 
publieke bestuur slaagden er meestal in de beweging op afstand te houden. Al was dat vaak met kunst 
en vliegwerk: de Nederlandse politieke verhoudingen zijn diverse keren wel degelijk aan het wankelen 
gebracht door de anti-apartheidsbeweging. Besluiten waarbij de betrekkingen met Zuid-Afrika in het 
geding waren, moesten toenemend getoetst worden aan de steeds luidere stem van de publieke opinie. 
Uit de constatering dat de Nederlandse overheid achterbleef in de strijd tegen de apartheid kunnen we 
concluderen dat de anti-apartheidsbeweging grosso modo weinig succesvol was in het beïnvloeden van 
het Nederlandse (overheids)beleid jegens Zuid-Afrika. In de loop der jaren hebben de verschillende 
anti-apartheidsorganisaties een groot aantal concrete eisen voorgelegd aan de Nederlandse overheid. 
Onderstaande lijst is geenszins volledig en beperkt zich tot de expliciet geformuleerde eisen aan de 
regering en de politiek. De eisen die zijn ingewilligd zijn voorzien van een (J), deels ingewilligde eisen 
zijn voorzien van een (D), achter de niet ingewilligde eisen staat (N). 
 
1960 Eis dat Nederland zich in de VN uitspreekt vóór humanitaire interventie in Zuid-Afrika (N) 
1963 Uitbreiding van het selectieve wapenembargo (N) 
1963 Wijzigen van het Cultureel Akkoord (N) 
1970 Afzeggen van een bezoek van minister Bakker aan Zuid-Afrika (N) 
1972 Terugtrekken van Nederlandse investeringen (N) 
1972 Verplichte openbaarmaking van alle investeringen (N) 
1972 Instellen van de gedragscode voor bedrijven met zaken in Zuid-Afrika (N) 
1972 Ijveren voor economische sancties in VN-verband (N) 
1972 Ijveren om Zuid-Afrika uit de GATT te stoten (N) 
1972 De IMF onder druk zetten geen goud van Zuid-Afrika aan te nemen (N) 
1972 Eis tot regeringssteun aan bevrijdingsbewegingen (D) 
1979 Ijveren voor een effectief internationaal olie-embargo (N) 
1979 Een verbod van uitvoer van olie (N) 
1981 Eis tot olieboycot (N) 
1981 Verbreken economische betrekkingen (N) 
1981 Verscherpen wapenembargo (N) 
1981 Culturele en sportieve boycot (D) 
1981 Steun aan de frontlijnstaten (J) 
1981 Vergroting van de steun aan de bevrijdingsbewegingen (J) 
1981 Ruimere toegang tot Nederland van Afrikaanse vluchtelingen (N) 
1981 Actief beleid om internationaal steun te krijgen voor maatregelen jegens Zuid-Afrika (D) 
1986 Verbreken van de handelsbetrekkingen met Zuid-Afrika (N) 
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1986 Verbreken van een directe luchtvaartverbinding tussen Nederland en Zuid-Afrika (N) 
1986 Verbod op elke betrokkenheid bij olieleveranties (N) 
1986 Verbod op gebruik van Zuid-Afrikaanse producten bij overheidsdiensten (D) 
1986 Vergroten politieke en materiële steun aan ANC en SACTU (D) 
1986 Vergroten politieke steun aan UDF (D) 
1986 Vergroten politieke en diplomatiek druk op Zuid-Afrika (D) 
1986 Verlagen status van de diplomatieke vertegenwoordiging in Zuid-Afrika (N) 
1986 Aanwezigheid van Nederlandse diplomaten bij manifestaties in Zuid-Afrika (D) 
1986 Verscherping visumbeleid (D) 
1988 Invoerstop van Zuid-Afrikaanse kolen (N) 
1988 Stop van leningen aan Zuid-Afrika (D) 
1988 Opzeggen luchtvaartverdrag (N) 
1988 Inperken diplomatieke betrekkingen (N)  
1988 Strenge visumplicht voor Zuid-Afrikanen (D) 
 
Veel eisen van de beweging gingen om eenzijdige Nederlandse maatregelen tegen Zuid-Afrika. Slechts 
een beperkt aantal eisen is ingewilligd. Al helemaal waren eenzijdige maatregelen van de Nederlandse 
overheid tegen Zuid-Afrika schaars. Nederland voegde zich meestal bij het internationale tempo op het 
gebied van (verplichte) sancties en dat tempo werd in veel gevallen (en zeker in Europa) bepaald door 
de traagste spelers. De meest vergaande overheidsmaatregelen waren op het gebied van de culturele en 
sportieve boycot van Zuid-Afrika. Daar was de invloed van de anti-apartheidsbeweging het meest 
zichtbaar. Ook wat de betreft de steun aan bevrijdingsbewegingen en de frontlijnstaten voerde 
Nederland een eigen beleid en leek er sprake van enige invloed van de anti-apartheidsorganisaties. 
Maar op het gebied van eenzijdige economische sancties jegens Zuid-Afrika hield Nederland vast aan 
haar traditie van non-interventie. Joris Voorhoeve stelt in zijn standaardwerk ‘Peace, Profit and 
Principles’1525 dat de Nederlandse buitenlandse politiek altijd sterk verbonden is met de commerciële 
belangen van ons land. Met betrekking tot het beleid jegens Zuid-Afrika voerde de maritiem-
commerciële traditie de boventoon boven overwegingen van morele aard, zoals mensenrechten en 
principes van non-discriminatie, zo schrijft Voorhoeve. De Amerikaanse politicoloog Kenneth Grundy 
formuleert de grondslag van het Nederlandse beleid jegens Zuid-Afrika zo: “The Dutch don’t want to 
make anyone their enemy, because that would endanger trade, the basis of their economy. They are 
tolerant even towards intolerance, because the Dutch business consists of trading abroad.”1526 
Politicoloog Duco Hellema meent daarentegen dat de behoudende opstelling van Nederland vooral 
voortkwam uit de oude koloniaal getinte stamverwantschap.1527 Daarnaast zou Nederland vooral in de 
beginperiode bang zijn geweest voor precedentwerking, met name in het licht van de Nederlandse 
koloniale banden: als Nederland zou optreden tegen Zuid-Afrika zouden andere landen (waaronder 
Zuid-Afrika) dat tegen Nederland kunnen doen. Een argumentatie vanuit dezelfde hoek is dat Zuid-
Afrika in het westerse kamp hoorde en dus een bondgenoot was in de Koude Oorlog. 
In het kader van deze studie ben ik beide argumentaties – economische belangen en politiek/culturele 
banden – vaak tegengekomen in de pers en in archieven. Beide redenen voor de terughoudende 
opstelling van Nederland hebben een kern van waarheid. Nog vaker dan de stamverwantschap of de 
vermeende commerciële belangen, gebruikte de regering echter als argument voor terughoudendheid 
de redenatie dat acties of maatregelen tegen Zuid-Afrika eenvoudigweg niet effectief zouden zijn in het 
afschaffen van apartheid. 
 
Het effect van de sancties op Zuid-Afrika 
De mate van effectiviteit van (eenzijdige) Nederlandse acties tegen apartheid heeft gedurende vrijwel 
de hele periode ter discussie gestaan. 
De discussie over de methodes van de bestrijding van de apartheid in Zuid-Afrika is te zien als een 
botsing tussen de twee typen van ‘politieke ethiek’, zoals onderscheiden door Max Weber: 
gezindheidsethiek (Gesinnungsethik ) versus verantwoordelijkheidsethiek (Verantwortungsethik).1528 
Bij gezindheidsethiek staan de moreel zuivere bedoelingen centraal; de concrete gevolgen van het 
handelen staan veel minder op de voorgrond. Bij verantwoordelijkheidsethiek kijken actoren in eerste 
instantie naar de resultaten van hun handelen; de morele achtergrond van de daden is van minder 
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belang. 
De actievoerders handelden grosso modo op de eerste plaats uit morele overwegingen, vanuit de 
Gesinnungsethik. Het apartheidssysteem was een fundamentele aantasting van mensenrechten en het 
was de verantwoordelijkheid van eenieder om daartegen in het geweer te komen. Het ging de 
actievoerders vooral om de intentie en de ‘goede bedoelingen’ van het politiek handelen. De 
effectiviteit speelde minder een rol. Zoals Weber schrijft: “The Christian does rightly and leaves the 
results with the Lord.”1529 De verantwoordingsethiek daarentegen was – door de bank genomen - de 
achtergrond van de argumentaties van bijvoorbeeld de Nederlandse overheden tussen 1960 en 1990 en 
het bedrijfsleven. Ook zij vonden apartheid verwerpelijk. Zij motiveerden hun niet-terugtrekken uit, en 
niet-boycot van Zuid-Afrika met de verklaring dat ze daarmee meer bijdroegen aan de positie van de 
zwarten in Zuid-Afrika. Het ging niet om goede bedoelingen, maar om het eindresultaat. Voor deze 
argumentatie bestond in de vroege jaren van de anti-apartheidsstrijd zelfs een naam: de polaroid-
methode. Genoemd naar het Amerikaanse bedrijf dat haar aanwezigheid in Zuid-Afrika verdedigde met 
het argument dat het sociaal beleid dat het bedrijf ter plekke voerde een voorbeeld was voor andere 
bedrijven (én voor de Zuid-Afrikaanse overheid) van een meer gelijkwaardige omgang tussen zwart en 
blank. 
Uiteraard werden deze twee ‘zuivere posities’ in de praktijk vertroebeld door achterliggende 
overwegingen en belangen. Voor bedrijven speelde mee dat terugtrekken uit Zuid-Afrika kosten met 
zich mee zou brengen. Kosten in de zin van verlies aan marktaandeel, omzet en winst. Voor de 
Nederlandse overheid gold bijvoorbeeld de vrees voor ‘vergelding’ door landen die worden geboycot 
en overwegingen die te maken hebben met de internationale concurrentiepositie. Wat het laatste betreft 
heeft Nederland juist geprofiteerd van het feit dat andere landen wel overgingen tot sancties. Zo zag de 
KLM het aantal passagiers met bestemming Zuid-Afrika stijgen toen de VS directe vluchten van en 
naar Zuid-Afrika verbood na de Comprehensive Anti-Apartheid Act van 1986. 
Voor veel actievoerders waren de campagnes tegen apartheid onderdeel van een bredere strijd tegen 
‘het kapitalisme’. Een slag toebrengen aan, bijvoorbeeld Shell, of aan de rechtse regeringen van 
Lubbers speelde ongetwijfeld een grote rol in de strategische besluitvorming met betrekking tot de anti-
apartheidsstrijd.  
De tegenstanders van een eenzijdige boycot door Nederland van Zuid-Afrika bedienden zich vanuit de 
verantwoordingsethiek vooral van twee, min of meer tegengestelde argumenten. Enerzijds was het 
verwijt dat een eenzijdige boycot helemaal niet effectief zou zijn omdat andere landen in het gat 
zouden springen dat Nederland achterliet. Maar vanuit dezelfde hoek kwam het argument dat een 
boycot juist de zwarte Zuid-Afrikanen zou treffen en/of de frontlijnstaten in problemen zou kunnen 
brengen; kortom het argument dat een boycot wél effect zou hebben, maar de verkeerde mensen zou 
treffen. Onder andere maakte de Nederlandse regering van deze tegenstrijdige argumentatie gebruik om 
de Kamerresolutie van 1980 (waarin de regering werd opgeroepen een eenzijdige boycot in te stellen) 
af te wijzen. De PvdA formuleerde het in het debat over de olieboycot op 27 juni 1980 zo: “De 
regering is tegen een Nederlands olie-embargo omdat het niet effectief is, en is tegen een internationaal 
embargo omdat het wel effectief is.”1530 
Ook de culturele boycot van Zuid-Afrika werd door tegenstanders gezien als louter symbolisch en zou 
misschien zelfs averechts werken. Juist hun isolement zou de Zuid-Afrikanen verhinderen kennis te 
nemen van ‘vrije’ westerse opvattingen over de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. 
Zelfverklaarde anti-apartheidsactivisten, zoals Adriaan van Dis, keerden zich daarom tegen aspecten 
van de culturele boycot. Maar ook meer in het algemeen zouden sancties tegen Zuid-Afrika de 
zogenaamde ‘laager-mentaliteit’ versterken bij de ‘Boeren’: de calvinistische reflex van het 
terugtrekken binnen de eigen gemeenschap en binnen het eigen gelijk.1531 
Het onderscheid tussen Gesinnung en Verantwortung speelt ook in de kwestie van het ‘dichterbij’ 
halen van de doelen van de beweging. Door doelen te formuleren die binnen de invloedssfeer van de 
beweging en de activisten lagen, kon de beweging verder gaan dan de goede bedoelingen van het 
handelen. In het boycotten van Zuid-Afrikaanse producten, of het campagne voeren voor een culturele 
boycot ging de beweging wel degelijk voor concrete resultaten. In die concrete resultaten lag 
bovendien een deel van de motivatie van de actievoerders en was daarmee ook een rekruteringsgrond 
voor nieuwe actievoerders.1532 
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Dit boek is het verslag van een onderzoek naar een Nederlandse beweging en het succes van deze 
beweging in het bereiken van veranderingen in het Nederlandse beleid en de Nederlandse houding ten 
opzichte van apartheid. Ondanks de terughoudendheid van de achtereenvolgende Nederlandse 
regeringen om de eisen van de anti-apartheidsbeweging over te nemen, kunnen we toch concluderen 
dat de druk vanuit het buitenland, en Nederland in het bijzonder, op Zuid-Afrika toenam. Of dit 
daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het opheffen van apartheid is een andere vraag. Werkte de 
politieke/maatschappelijke druk? Werkte het isolement? Werkten de sancties? Hoewel dit boek niet de 
opzet heeft deze vragen te beantwoorden, drongen ze wel door tot in het hart van de Nederlandse 
discussies over wat te doen tegen apartheid. Als het niet alleen ging om symboolpolitiek wat was dan 
het concrete effect van de acties? Vooral vanuit de overheid en vanuit het Nederlandse bedrijfsleven 
werd meestal gesteld dat sancties weinig uithaalden. En áls ze al effect hadden, dan troffen ze vooral de 
zwarte bevolking. Of ze bevorderden, zoals eerder aangegeven, dat de ‘Boeren’ zich steeds dieper 
zouden ingraven in hun eigen gelijk. En had de wapenboycot niet juist gezorgd voor een boost voor de 
Zuid-Afrikaanse wapenindustrie?  
De boycot had tot gevolg dat, zeker op de korte termijn, lokale bedrijven op eigen Zuid-Afrikaanse 
bodem sterker werden in vergelijking met de internationale concurrentie. Zo heeft de Zuid-Afrikaanse 
Anglo Group na het terugtrekken van buitenlandse bedrijven een aantal dochters van die bedrijven 
goedkoop kunnen overnemen, zoals bijvoorbeeld Barclays in 1987.1533 En ook op het gebied van 
energie werkte het land hard aan alternatieven (zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van synthetische 
brandstof) en kon daarmee een zekere technologische voorsprong opbouwen.  
Toch zijn er ook sterke aanwijzingen dat de economische boycotmaatregelen doel troffen. In de 
nadagen van de apartheid verschenen er steeds meer berichten dat de economische sancties wel 
degelijk hadden geknaagd aan de wortels van het apartheidssysteem. Een rapport, verschenen in 1988, 
van de Zuid-Afrikaanse Trust Bank1534, becijferde dat de sancties in de periode 1985-1990 het land 40 
miljard rand zouden kosten (ongeveer 45 miljard dollar). Dat bedrag was vergelijkbaar met de totale 
Zuid-Afrikaanse export in één jaar. Het was geld dat Zuid-Afrika vervolgens niet kon steken in de 
versterking van de economie, het aflossen van schulden of het importeren van vitale kapitaalgoederen. 
Het olie-embargo (dat lang niet door alle landen werd nageleefd) kostte Zuid-Afrika jaarlijks ruim twee 
miljard dollar.1535 Dat zijn land een hoge prijs moest betalen erkende ook president Botha. Tegenover 
het parlement gaf Botha in 1986 toe dat het land tussen 1973 en 1984 in totaal 22 miljard Rand (25 
miljard dollar) extra voor olie had moeten uitgeven in vergelijking met de wereldhandelsprijs. Botha 
zei: ”There were times when it was reported to me that we had enough oil for only a week. Just think 
what we could have done if we had that R22 billion today."1536 Sancties kostten een gemiddeld Zuid-
Afrikaans huishouden zo’n tien procent in welvaart, rekende de Trust Bank voor. 
Behalve dat gewone Zuid-Afrikanen de gevolgen van sancties in hun portemonnee voelden, noopten de 
maatregelen ook het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven tot maatregelen. Vooral toen het, vanaf 1985, steeds 
moeilijker werd om kortlopend handelskrediet te krijgen om het zakendoen met Zuid-Afrika te 
‘smeren’, zag de toekomst van het bedrijfsleven er grimmig uit. Het was duidelijk dat het vasthouden 
aan de apartheid niet goed was voor het bedrijfsleven. Niet toevallig pleitte een belangrijk deel van de 
Zuid-Afrikaanse zakenwereld in augustus 1985 voor onderhandelingen van de regering met de ‘zwarte 
leiders’.1537 Volgens sommigen heeft de druk van het eigen bedrijfsleven uiteindelijk de doorslag 
gegeven in de overgave door het apartheidsbewind. Indirect hebben de boycotacties van de 
internationale anti-apartheidbeweging dan een vitale rol gespeeld. 
Daarnaast heeft zeker ook de sportboycot doel getroffen. De frustratie over het isolement waarin Zuid-
Afrika als sportland verkeerde heeft geleid tot druk vanuit de Zuid-Afrikaanse samenleving op het 
apartheidsregime. 
 
Het effect op de politieke verhoudingen in post-apartheid Zuid-Afrika 
Naast het vanuit Nederland bestrijden van het apartheidsregime, heeft de beweging ook 
oppositiekrachten binnen Zuid-Afrika gesteund. Zeker vanaf de jaren tachtig ging de steun vrijwel 
exclusief naar het ANC en de daaruit voortgekomen organisaties. Vanuit de anti-apartheidsbeweging 
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zelf geredeneerd is de afgetekende winst van het ANC bij de eerste democratische verkiezingen 
uiteraard een bekroning van het werk en een bewijs dat men op het juiste paard had gewed. Onder 
andere dankzij de internationale steun was het ANC in de onderhandelingen over de overgang naar 
democratie voor de blanke machthebbers een goed georganiseerde en voorbereide opponent. 
Er valt over te twisten of de internationale solidariteit (ook solidariteitsgroepen in andere landen 
richtten zich vrijwel exclusief op het ANC) niet een te grote invloed heeft gehad op de democratische 
ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Zeker toen de Europese Gemeenschap zich ermee ging bemoeien werd 
de solidariteit ook nog eens in klinkende munt vertaald. In formele zin vallen er vraagtekens bij deze 
grootschalige steun te zetten. Is het Zuid-Afrikaanse volk de kans voor een gedeelte ontnomen om 
vrijuit te kiezen voor andere (democratische) stromingen dan het ANC? Het is uiteraard niet te 
reconstrueren hoe het politieke landschap er in Zuid-Afrika had uitgezien als de internationale 
solidariteit de volle breedte van de oppositie tegen het systeem van apartheid had gesteund. Het is zeker 
niet onaannemelijk dat het ANC, als krachtige organisatie met een lange traditie, dan ook de 
verkiezingen had gewonnen, maar zeker is ook dat andere oppositiegroepen zich dan beter hadden 
kunnen weren. Wellicht had dat gezondere politieke verhoudingen in post-apartheid Zuid-Afrika 
opgeleverd.  
Volkenrechtelijk is er weinig bezwaar tegen het beïnvloeden van de politiek en de machtsverhoudingen 
in een ander land. Buitenlandse inmenging (en al helemaal als die steun grootschalig en financieel is) in 
binnenlandse politieke en sociale verhoudingen is desalniettemin heikel. De Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties nam in 1970 de ‘Verklaring van beginselen van internationaal recht inzake de 
vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking tussen staten’ aan, waarin iedere staat de plicht op 
zich nam “zich te onthouden van het organiseren of aanmoedigen, bijstaan van of deelnemen aan 
handelingen van burgerconflicten of terroristische acties tegen een andere staat.”1538 Het is aan 
‘getroffen’ landen om, indien zij bepaalde acties kwalificeren als ongeoorloofde inmenging in 
binnenlandse aangelegenheden, de zaak aanhangig te maken bij het Internationaal Gerechtshof. Dat is 
bijvoorbeeld gedaan door Nicaragua in 1984 om te protesteren tegen acties van de Amerikaanse CIA 
die tot doel hadden een guerrillaoorlog tegen de Sandinistische regering te stimuleren. Het Gerechtshof 
bepaalde op 27 juni 1985 dat de VS door het opleiden, bewapenen en financieren van de zogenaamde 
‘contra’s’ in strijd met het internationaal gewoonterecht hadden gehandeld. Zuid-Afrika heeft de 
financiële, materiële en militaire steun aan de bevrijdingsbewegingen nooit aanhangig gemaakt bij het 
Internationaal Gerechtshof.  
 
Tot slot 
De Nederlandse strijd tegen apartheid kwam deels voort uit de afkeer tegen het racisme dat Nederland 
meemaakte tijdens de Tweede Wereldoorlog. De deportatie van en moord op meer dan honderdduizend 
joden, de bezetting, de Duitse rassenwetten die ook in Nederland van toepassing werden verklaard, 
hadden diepe krassen achtergelaten in de ziel en hebben het morele kompas van de Nederlander 
blijvend geijkt. Verschillende anti-apartheidsactivisten die in het kader van dit onderzoek zijn 
geïnterviewd verklaarden dat de (eigen of overgeleverde) ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog 
motiveerden om apartheid te bestrijden. De weerstand tegen racisme verbindt sinds 1945 (vrijwel) het 
hele politieke spectrum. De schok was daarom aanzienlijk toen in de decennia na de oorlog het verzet 
van Nederlanders tegen de bezetters en tegen het racisme van het nazi-bewind minder massaal bleek te 
zijn geweest dan we ons tijdens de euforie van de bevrijding realiseerden. De lijn tussen goed en fout 
bleek minder scherp dan gedacht en meer Nederlanders dan we aanvankelijk wilden toegeven hadden 
zich opgehouden in het grijze gebied tussen collaboratie en verzet. 
De dekolonisatie in Afrika en Azië die na 1945 op gang kwam, was in het licht van de afkeer van 
racisme ook vol betekenis. Maar terwijl in veel landen in Afrika en Azië de oude, hiërarchische 
verhoudingen tussen blank en zwart en tussen kolonisator en gekoloniseerde werden verbroken, ging 
Zuid-Afrika de omgekeerde weg. Zuid-Afrika verankerde in 1948 het racisme in de grondwet en waar 
andere Afrikaanse landen dekoloniseerden, maakte Zuid-Afrika duidelijk dat de ongelijke verhouding 
tussen blank en zwart daar blijvend zou zijn. Dat zette Zuid-Afrika apart. Voor velen in Nederland was 
de associatie met Hitler-Duitsland onontkoombaar: het was een kleine stap van ‘für Juden verboten’ tot 
‘slegs vir blankes’. Vooral door de AABN werd de historische link tussen nazi-Duitsland en Zuid-
Afrikaanse apartheid dikwijls gelegd. 
Aanvankelijk streden de gevoelens van afkeer nog met het idee van de stamverwantschap. Zeker tot 
1960 onderhield Nederland hartelijke betrekkingen met Zuid-Afrika, die onder andere tot uitdrukking 
kwamen in wederzijdse staatsbezoeken. Maar na Sharpeville veranderde dat. Direct na dit bloedbad 
dienden zich de eerste actiegroepen aan die zich richtten tegen Zuid-Afrika en de apartheid. Onder 
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invloed van de woelige jaren zestig, de provo’s en hippies en het uit Amerika overgewaaide 
Vietnamprotest, groeide het verzet. Aanvankelijk stond de aandacht voor Zuid-Afrika nog in de 
schaduw van de Vietnambeweging en de protesten tegen het late kolonialisme van Portugal, maar 
vanaf het midden van de jaren zeventig kwam de strijd tegen de apartheid centraal te staan in de 
Nederlandse solidariteitsbeweging. Dit had te maken met een aantal ontwikkelingen. Ten eerste het 
verdwijnen van ‘Vietnam’ en het Portugese kolonialisme van de agenda, ten tweede de gebeurtenissen 
in Soweto en ten derde de hernieuwde belangstelling in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog en 
het vraagstuk van ‘goed’ en ‘fout’ (onder invloed van het proces tegen de Nederlandse collaborateur 
Pieter Menten en de zaak van de Duitse oorlogsmisdadigers in Breda). De kwestie van de apartheid 
werd een hedendaagse herkansing voor het knagende gevoel dat minder Nederlanders dan we dachten 
zich verzet hadden tegen de nazi’s. De strijd tegen de apartheid werd een nieuwe, grotendeels 
binnenlandse verzetsstrijd.  
De vijand zat niet exclusief in Johannesburg, maar was ook te vinden in de oude banden van Nederland 
met Zuid-Afrika, in de gevoelens van stamverwantschap, in de automatische Nederlandse reflex van 
neutraliteit op het internationale toneel, in de rol van Nederland als koopman die overal wel zaken 
wilde doen. Wilde Nederland de strijd aanbinden met apartheid dan was het zaak om vooral de 
binnenlandse betrokkenheid met de apartheid te verbreken. De strijd tegen de apartheid werd daarmee 
ook een moderne beeldenstorm. Het werd religieus. Ruimte voor nuance verdween, want nuance stond 
in de weg van de vastberadenheid om deze keer, in deze oorlog, onbetwijfelbaar ‘aan de goede kant’ te 
staan.  
Straatnaambordjes moesten het ontgelden, de oude sympathie voor de Boeren werd omstreden, 
Nederlandse schrijvers werd de uitreis naar Zuid-Afrika verboden op straffe van excommunicatie, 
Zuid-Afrikaanse cultuur werd geridiculiseerd en migratie naar Zuid-Afrika werd hoogverraad. De 
boeken van de Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging belandden in de gracht, Kaapse wijnen en fruit 
gingen in de ban. En er was Shell. De strijd tegen Shell ontwikkelde zich tot het epicentrum van de 
anti-apartheidsstrijd. De wapens waren de afgesneden vulpistolen van de benzinepompen.  
Anders dan de Tweede Wereldoorlog eindigde de strijd tegen de apartheid niet in een duidelijke 
capitulatie van de vijand. Voordat de anti-apartheidsbeweging echt de tanden kon laten zien koos blank 
Zuid-Afrika eieren voor haar geld. Zij het dat de druk die de internationale beweging had opgeworpen 
de val van de apartheid wel degelijk had bespoedigd. Maar de verandering waar zo hard voor 
gevochten was, kwam uiteindelijk uit het vermaledijde vijandelijke kamp. Staatspresident Frederik 
Willem de Klerk wierp zich op als verlosser en werd beloond met een Nobelprijs voor de Vrede. 
Aartsvijand Shell wist zich te verschuilen achter geheimzinnige besprekingen die het bedrijf allang zou 
hebben gevoerd met de leiders van zwart Zuid-Afrika en bemachtigde daardoor net op tijd een plek in 
het andere kamp. Bewijs voor de draai van het oliebedrijf was het feit dat het ANC na haar legalisering 
intrek nam in het oude hoofdkantoor van ‘de Koninklijke’ in Johannesburg: Shell House. Dit tot 
afschuw van de anti-apartheidsactivisten die zich herinnerden hoe stug het oliebedrijf had 
vastgehouden aan het zakendoen met het blanke minderheidsregime. En hoe Shell, en andere bedrijven, 
zich jarenlang hadden verscholen achter bestaande wetgeving en noties over het gebrek aan effectiviteit 
van een principiëlere opstelling. 
Maar de echte verlosser was toch Nelson Mandela die bij zijn zegetocht in Amsterdam werd 
toegejuicht als had hij voor ons de wereldcup binnengehaald. De politici en andere gezagsdragers die 
luttele jaren ervoor het ANC en haar bejaarde leider nog gelijk hadden gesteld aan terroristen, 
verdrongen zich om met Madiba op de foto te kunnen. Nederland had ook na afloop van deze oorlog 
weer massaal in het verzet gezeten.  


